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Convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador de les categories 
previstes a la LOU, contractats, per al curs 2017-18 

 
Resolució del Rector de la Universitat de les Illes Balears per la qual surten a concurs les 
places de personal docent i investigador que s’indiquen a continuació. 
 
  
Departament de Biologia 
 

Codi: 010628 
Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Fisiologia. Perfil docent i perfil com a 
investigador: Fisiologia.  
Es farà una entrevista personal a cada un dels candidats presentats. 
 

Codi: 010430 
Un professor associat de 2 hores. Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular. Perfil: 
Operacions bàsiques de laboratori. 
Horari plaça Assignatura a impartir 
Primer semestre: 
Horari de matí i horabaixa 

20107 Operacions Bàsiques de Laboratori (grau de 
Biologia) 

 
  
 
Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut 
 

Codi: BFiCS2 
Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular. 
Perfil docent: El propi de l’àrea. Perfil com a investigador: Bioquímica i Biologia 
Molecular en ciències de la salut.  
Es farà una entrevista personal a cada un dels candidats presentats. 
 

Codi: BFiCS3 
Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular. 
Perfil docent: El propi de l’àrea. Perfil com a investigador: Bioquímica i Biologia 
Molecular en ciències de la salut.  
Es farà una entrevista personal a cada un dels candidats presentats. 
 

Codi: BFiCS4 
Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular. 
Perfil docent: El propi de l’àrea. Perfil com a investigador: Bioquímica i Biologia 
Molecular en ciències de la salut.  
Es farà una entrevista personal a cada un dels candidats presentats. 
 

Codi: 150167 
Un professor associat de 2,5 hores. Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia 
Molecular. Perfil: El propi de l’àrea.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Primer semestre: 
Horari de matí i horabaixa 
 
Primer semestre: 
Horari de matí i horabaixa 

20112 Pràctiques Integrades de Biologia Molecular 
i Cel·lular (grau de Biologia) 
 
 
21521 Bioquímica dels Aliments (grau de Bioquímica) 
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Codi: 150172 

Un professor associat de 2,5 hores. Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia 
Molecular. Perfil: El propi de l’àrea.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Primer semestre: 
Horari de matí i horabaixa 
 
Primer semestre: 
Horari de matí i horabaixa 

20112 Pràctiques Integrades de Biologia Molecular 
i Cel·lular (grau de Biologia) 
 
 
21512 Bioquímica de les Membranes 
Bioenergètiques (grau de Bioquímica) 

 
  
 
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica 
 

Codi: 304195 
Un ajudant. Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. 
Perfil docent: Matemàtiques II (grau de Bioquímica). Matemàtiques II - Càlcul (grau 
d’Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica). Perfil com a investigador: Connectius 
en lògica borrosa. Funcions d’implicació borroses i aplicacions al tractament d’imatges.  
 
  
 
Departament d’Economia Aplicada 
 

Codi: 602209 
Un professor de 6 hores. Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil: Organització 
de pràcticum - pràctiques externes.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
6 hores setmanals a l’horabaixa 
Segon semestre 
 
 
Segon semestre 
 
Anual 
 
 
 

 
21223 Pràctiques Externes (grau d’Administració 
d’Empreses) 
 
20630 Pràctiques Externes (grau d’Economia) 
 
20491 Pràcticum (doble titulació grau d’Administració 
d’Empreses i grau de Dret) 
 
11507 Pràctiques Externes (Màster Universitari. 
Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació) 

 
  
 
Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica 
 

Codi: FEMiC2 
Un professor associat de 3,5 hores. Àrea de coneixement: Filologia Francesa. Perfil: 
Francès com a llengua estrangera. Francès per a turisme.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Primer semestre: 
Horari d’horabaixa 
 

20527 Francès III (grau de Turisme) 
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Segon semestre: 
Horari de matí 

20523 Francès II (grau de Turisme) 

 
Codi: 080209 

Un professor associat de 6 hores. Àrea de coneixement. Filologia Alemanya. Perfil: 
Alemany com a llengua estrangera. Alemany per a turisme.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Primer semestre: 
Horari de matí 
 
Segon semestre: 
Horari de matí i horabaixa 

20508 Alemany I (grau de Turisme) 
 
 
 
20524 Alemany II (grau de Turisme) 

 
  
 
Departament de Física 
 

Codi: FS1 
Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement. Astronomia i Astrofísica. 
Perfil docent: Magnetohidrodinàmica solar. Fonaments. Perfil com a investigador: 
Sismologia de la corona solar: ones magnetohidrodinàmiques a les estructures coronals.  
 

Codi: FS2 
Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Òptica. Perfil docent: 
Fotònica: Làsers i aplicacions. Perfil com a investigador: El propi de l’àrea.  
 

Codi: 103138 
Un professor associat de 3 hores. Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica. Perfil: El 
propi de l’àrea.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Primer semestre: 
Els dimecres de 18.30 a 20.30 
hores (15 hores) 
 
Primer semestre: 
Els dilluns de 15.30 a 17.30 
hores (15 hores) 
 
Segon semestre: 
Els dimarts de 15.30 a 17.30 
hores  
Es divendres de 8.30 a 10.30 
hores (28 hores) 
 
Segon semestre: 
Els dimecres de 15.30 a 17.30 
hores 
Els dijous de 15.30 a 17.30 
hores (30 hores) 

22407 Components i Sistemes Electrònics (grau 
d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica) 
 
 
 
22418 Electrònica de Potència (grau d’Enginyeria 
Electrònica Industrial i Automàtica) 
 
 
 
22421 Instrumentació Electrònica (grau d’Enginyeria 
Electrònica Industrial i Automàtica) 
 
 
 
 
22420 Màquines Elèctriques (grau d’Enginyeria 
Electrònica Industrial i Automàtica) 
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Departament de Psicologia 
 
Codi: PS1 

Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Psicologia Social. Perfil docent: 
Psicologia social del treball i de les organitzacions. Perfil com a investigador: Investigació 
psicosocial del treball en el sector serveis.  
 
Codi: PS7 

Un professor visitant. Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica. Perfil docent: El propi de 
l’àrea. Perfil com a investigador: Estètica experimental i neuroètica: processos bàsics en 
general.  
 
  
 
Departament de Química 
 
Codi: Q5 

Un professor associat de 2 hores. Àrea de coneixement: Química Orgànica. Perfil: Química 
orgànica. 
Horari plaça Assignatura a impartir 
Primer semestre: 
Horari d’horabaixa de 17.30 a 
19.30 hores 
 
Primer semestre: 
Horari de matí de 9 a 10 i de 
13 a 14 hores 
 

21402 Laboratori General de Química I (grau de Química) 
 
 
 
 
20109 Química Orgànica per a les Ciències de la Vida 
(grau de Biologia i grau de Bioquímica) 

 
  
 
 
En aquesta convocatòria no hi ha cap assignatura nova, per la qual cosa no s’han de 
presentar les guies docents de les assignatures.  
 
Els candidats han d'acreditar els requisits exigits per a la seva categoria a la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (BOE núm. 307, de 24 de 
desembre), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (BOE núm. 89, de 13 
d’abril), i en allò que sigui aplicable, al Decret de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears 104/2002, de 2 d’agost (BOIB núm. 95, de 8 d’agost), modificat pel Decret 
21/2006, de 10 de març (BOIB núm. 39, de 18 de març), modificat pel Decret 41/2013, 
de 6 de setembre (BOIB núm. 124, de 7 de setembre), al Reial decret 898/1985, de 30 
d'abril, sobre règim de professorat universitari (BOE de 19 de juny), i al Decret 
64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d'aquesta universitat (BOIB 
núm. 76, de 22 de maig).  
 
Les sol·licituds, acompanyades de tota la documentació, s'han d'adreçar al Magfc. Sr. 
Rector de la Universitat de les Illes Balears i s'han de presentar al Registre General, Son 
Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7,5, Palma. 
 
El termini de presentació de sol·licituds és del 20 de setembre al 3 d’octubre de 2017, 
ambdós inclosos.  
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Tota la informació referent a aquesta convocatòria, als concursos, a la durada dels 
contractes i, si escau, al perfil de les places, es pot demanar al Servei de Recursos 
Humans de la UIB, Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7,5, 
Palma.  
 
http://rrhh.uib.cat/seccions/PDI/convo/no_numeraris/ 
 
Les places que estiguin subjectes a impartició de docència tenen un horari fixat 
prèviament que els candidats es comprometen a assumir. 
 
La durada dels contractes dels ajudants, ajudants doctors, visitants i associats és d’un 
any, renovable. 
 
El resultat de la provisió de les places es farà públic a la pàgina web de la Universitat. 
 
Palma, 19 de setembre de 2017 
 
Per delegació del Rector (FOU núm. 450 extr.), 
 
 
 
M. Antònia Fornés, 
vicerectora de Professorat 
 


