CONTRACTES D’AJUDANTS DOCTORS
1. Característiques principals del contracte
•

És un contracte temporal sotmès al règim laboral.

•

La durada del contracte és per un curs acadèmic o inferior, i sempre en funció de les necessitats
que justifiquin la contractació, renovable fins un màxim de 5 anys.

•

La dedicació és a temps complet, d’acord amb l’article 19 del conveni col·lectiu del PDI
laboral de la Universitat de les Illes Balears, amb una dedicació de quatre hores setmanals per
fer activitats de docència. L’objectiu fonamental de la contractació d’ajudants doctors és
desenvolupar tasques docents i investigadores.

•

S’establirà un període de prova de sis mesos.

2. Documentació que cal presentar
•
•
•
•
•
•
•

Instància* (dos exemplars, un per l’administració i un altre per quedar-se enregistrat l’interessat).
Curriculum vitae en el qual s’exposin els mèrits i l’adequació al perfil de la plaça.
Documentació acreditativa del currículum.**
DNI/document equivalent.1
Títol de llicenciat, enginyer o arquitecte i títol de doctor (s’ha d’aportar l’original conjuntament
amb la fotocòpia, a l’efecte de confrontar-la).
Certificat acadèmic de la titulació
Certificat d’haver obtingut l’acreditació de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i
Acreditació o l’Agència de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears(s’ha d’aportar
l’original conjuntament amb la fotocòpia, a l’efecte de confrontar-la).
Serà mèrit preferent haver realitzat tasques docents i/o investigadores en altres centres
universitaris o de recerca espanyols o estrangers.

3. Comissió de valoració
Estarà formada segons el que disposa l’article 100 dels Estatuts de la Universitat de les Illes
Balears.
*

És necessari emplenar una sol·licitud i presentar tota la documentació corresponent per cada plaça a
la qual s’hagi de concursar.
** En cas de presentar-se a vàries places de la mateixa àrea de coneixement, si la documentació
acreditativa es la mateixa es pot presentar una sola còpia.

1
En cas de ser nacional de la Unió Europea o d’aquells Estats on, en virtut de tractats
internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de
treballadors.

