ACTA DE VALORACIÓ INICIAL (PART I) DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ NÚM. 222/

ACTA DE VALORACIÓN INICIAL (PARTE I) DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN NÚM. 222
ASSISTENTS / ASISTENTES
· GABALDON BRAVO, EVA MARIA
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SECRETARI/A TITULAR - SECRETARIO/A TITULAR

· SANJUAN QUILES, ANGELA
VOCAL TITULAR - VOCAL TITULAR

· GONZALEZ RODRIGUEZ, ESTELA
VOCAL TITULAR - VOCAL TITULAR

· CABAÑERO MARTINEZ, MARIA JOSEFA
VOCAL TITULAR - VOCAL TITULAR

· VIVES CASES, MARIA DEL CARMEN
PRESIDENT/A SUPLENT - PRESIDENTE/A SUPLENTE

SOBRE LA PLAÇA NÚM.:
SOBRE LA PLAZA NÚM.:
CATEGORIA:
CATEGORÍA:

DC01612

PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU

DEPARTAMENT: INFERMERIA
DEPARTAMENTO: ENFERMERIA
ÀREA DE
CONEIXEMENT:
ÁREA DE
CONOCIMIENTO:

INFERMERIA
ENFERMERIA

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA EN DOCV:
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN DOCV:

30/05/2019

A les 10:00 hores del dia 23 de juliol de 2019, i amb
l'assistència que dalt s'indica, la Comissió de Selecció ha
acordat:

Siendo las 10:00 horas del dia 23 de julio de 2019, y con la
asistencia que arriba se indica, la Comisión de Selección ha
acordado:

1. Valorar, segons els criteris establits, el mèrits al·legats i
acreditats en el seu currículum per les persones aspirants
admeses, aportats per la persona que ostenta la secretaria de
la Comissió després de l'establiment dels criteris específics, qui
s’ha encarregat de la seua custodia i confidencialitat.

1. Valorar, según los criterios establecidos, los méritos
alegados y acreditados en su currículum por las personas
aspirantes admitidas, aportados por la persona que ostenta la
secretaría de la Comisión con posterioridad al establecimiento
de los criterios específicos, quien se ha encargado de su
custodia y confidencialidad.

2. Publicar el resultat de la baremació, tal com es recull en els
Annexos II i III.

2. Publicar el resultado de la baremación, tal y como se recoge
en los Anexos II y III.

3. Publicar la convocatòria a l'entrevista/supòsit pràctic, d'acord
amb el que s'arreplega en l'Annex IV, per als aspirants que han
arribat a una puntuació individual igual o superior a 35 punts.

3. Publicar la convocatoria a la entrevista/supuesto práctico, de
acuerdo con lo que se recoge en el Anexo IV, para los
aspirantes que han alcanzado una puntuación individual igual o
superior a 35 puntos.

El termini de reclamacions s'obrirà una vegada que es publique
l'Acta de valoració inicial (Part II), on s'arreplegaran les
puntuacions del barem i entrevista o supòsit pràctic.

El plazo de reclamaciones se abrirá una vez que se publique el
Acta de valoración inicial (Parte II), donde se recogerán las
puntuaciones del baremo y entrevista o supuesto práctico.

El secretari / El Secretario

Vist i plau /VoBo

GABALDON BRAVO, EVA MARIA

El president / El Presidente
VIVES CASES, MARIA DEL CARMEN

1

ANNEX II /
ANEXO II
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Valoració individual de la Comissió núm.
Valoración individual de la Comisión núm.
Categoria:
Categoría:
Candidat/
Candidato D./Dª.

de la plaça núm.
de la plaza núm.

222

PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA
LOU
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU

DC01612

- Publicacíó de la convocatoria en DOCV
- Publicación de la convocatoria en DOCV

30/05/2019

CASTILLO MARTINEZ, MONICA

I. PUNTUACIÓ PRELIMINAR / PUNTUACIÓN PRELIMINAR
1. FORMACIÓ ACADÈMICA/FORMACIÓN ACADÉMICA (100

punts/puntos)

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
INICIAL

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

1) Expedient acadèmic global de la titulació/Expediente académico
global de la titulación (32 punts/puntos)

21,92

21,92

21,92

2) Expedient acadèmic específic de la titulació/Expediente académico
específico de la titulación (64 punts/puntos)

45,05

45,05

45,05

3) Estudis conduents a obtenció del doctorat/Estudios conducentes a
la obtención del doctorado (28 punts/puntos)

0

0

0

4) Doctorat/Doctorado (42 punts/puntos)

0

0

0

16,8

11,2

12

12

12

12

1,92

1,92

1,92

Subtotal/
Subtotal

92,09

92,89

Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

92,09

5) Cursos universitaris oficials de postgrau/Cursos universitarios
oficiales de postgrado (12 punts/puntos)
6) Altres titulacions universitàries afins distintes a la considerada en
apartat 1.1/Otras titulaciones universitarias afines distintas a la
considerada en el apartado 1.1 (12 punts/puntos)
7) Altres mèrits relacionats amb la formació acadèmica no inclosos en
els apartats anteriors/Otros méritos relacionados con la formación
académica no incluidos en los apartados anteriores (8 punts/puntos)

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

92,89

2

2. EXPERIÈNCIA DOCENT/EXPERIENCIA DOCENTE (100

punts/puntos)

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
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INICIAL

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

1) Docència en titulacions oficials universitàries/Docencia en
titulaciones oficiales universitarias (64 punts/puntos)

0

0

0

2) Cursos i seminaris impartits en àmbit universitari/Cursos y
seminarios impartidos en el ámbito universitario (36 punts/puntos)

0

0

0

3) Docència no universitària/Docencia no universitaria (12
punts/puntos)

0

0

0

0,36

0,36

0,36

5) Activitats relacionades amb la innovació i millora de la qualitat
docent/Actividades relacionadas con la innovación y mejora de la
calidad docente (16 punts/puntos)

0

0

0

6) Otros méritos relacionados con la experiencia docente no incluidos
en los apartados anteriores/Otros méritos relacionados con la
experiencia docente no incluidos en los apartados anteriores (4
punts/puntos)

0

0

0

Subtotal/
Subtotal

0,36

0,36

Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

0,36

4) Altres cursos i seminaris impartits/Otros cursos y seminarios
impartidos (8 punts/puntos)

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

3. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA/EXPERIENCIA

INVESTIGADORA (100 punts/puntos)

0,36

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
INICIAL

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

1) Publicacions científiques (llibres, capítols de llibres i publicacions en
revistes periòdiques) i patents internacionals en explotació
/Publicaciones científicas (libros, capítulos de libros y publicaciones en
revistas periódicas) y patentes internacionales en explotación (38
punts/puntos)

0

0

0

2) Contribucions a congressos i conferències
científiques/Contribuciones a congresos y conferencias científicas (17
punts/puntos)

0,3

0,3

0,3

3
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3) Participació en projectes d investigació obtinguts en convocatòries
públiques i/o contractes d investigació amb empreses o amb
Administració /Participación en proyectos de investigación obtenidos
en convocatorias públicas y/o contratos de investigación con
empresas o con la administración (13 punts/puntos)

0

0

0

4) Beques d investigació i estades en altres universitats i centres d
investigació realitzades amb posterioritat a la finalització dels
estudis/Becas de investigación y estancias en otras universidades y
centros de investigación realizadas con posterioridad a la finalización
de los estudios (12 punts/puntos)

0

0

0

5) Adreça de tesis doctorals, tesis de llicenciatura i altres treballs d
investigació/Dirección de tesis doctorales, tesis de licenciatura y otros
trabajos de investigación (8 punts/puntos)

0

0

0

6) Patents nacionals en explotació, dissenys i altres resultats de la
investigació /Patentes nacionales en explotación, diseños y otros
resultados de la investigación (8 punts/puntos)

0

0

0

7) Altres mèrits rellevants d investigació no inclosos en els apartats
anteriors/Otros méritos relevantes de investigación no incluidos en los
apartados anteriores (4 punts/puntos)

0

0

0

Subtotal/
Subtotal

0,3

0,3

Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

0,3

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

4. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL/EXPERIENCIA

PROFESIONAL (100 punts/puntos)

0,3

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
INICIAL

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

1) Anys d exercici professional /Años de ejercicio profesional (65
punts/puntos)

65

65

65

2) Categoria i grau de responsabilitat en el lloc de treball/Categoría y
grado de responsabilidad en el puesto de trabajo (35 punts/puntos)

0

0

0

Subtotal/
Subtotal

65

65

4
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Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

65

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

5. ALTRES MÈRITS RELLEVANTS/OTROS MÉRITOS

RELEVANTES (100 punts/puntos)

65

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
INICIAL
1) Coneixement del valencià/Conocimiento del valenciano (50
punts/puntos)
2) Altres aspectes no contemplats en els apartats anteriors/Otros
aspectos no contemplados en los apartados anteriores (50
punts/puntos)

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

37,5

37,5

37,5

25

25

25

Subtotal/
Subtotal

62,5

62,5

Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

62,5

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

62,5

5

II. PONDERACIÒ DE LA PUNTUACÒ PRELIMINAR / PONDERACIÓN DE LA PUNTUACIÓN PRELIMINAR
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Conceptes/Conceptos

Valoració/Valoración

Puntuació preliminar

Puntuació individual

ponderada/Puntuación

ponderada/Puntuación

preliminar ponderada

individual ponderada (*)

Formació acadèmica/
Formación académica

15% aplicable

13,81

13,93

Experiència docent/
Experiencia docente

15% aplicable

0,05

0,05

Experiència
investigadora/
Experiencia
investigadora

10% aplicable

0,03

0,03

Experiència
professional/
Experiencia profesional

55% aplicable

35,75

35,75

Altres mèrits rellevants/
Otros méritos relevantes

5% aplicable

3,12

3,12

52,77

52,89

TOTAL
III. MÈRITS PREFERENTS / MÉRITOS PREFERENTES
DESCRIPCIÓ/DESCRIPCIÓN

Mèrit preferent 1
/Mérito preferente

1

Mèrit preferent 2
(Sols aplicable a
places de
Professor Ajudant
Doctor)/Mérito

preferente 2 (Sólo
aplicable a plazas
de Profesor
Ayudante Doctor)
Total aplicable /

CÒMPUT /

PORCENTATGE / PUNTUACIÓ /

CÓMPUTO

PORCENTAJE

Estar acreditat per a participar en els
concursos d’accés als cossos docents
universitaris/Estar acreditado para
participar en los concursos de acceso
a los cuerpos docentes universitarios.

No

(a) 0%

Estància del candidat en universitats o
centres d’investigació de reconegut
prestigi, espanyol o estranger, diferent
de la Universitat que porte a terme la
contractació/Estancia del candidato en
universidades o centros de
investigación de reconocido prestigio,
españoles o extranjeros, distintos de la
universidad que lleve a cabo la
contratación.

0 Mesos/ meses

(b) 0%

Max (a,b) 0%

PUNTUACIÓN

0

Total aplicable

6

IV. VALORACIÓ FINAL / VALORACIÓN FINAL
PRELIMINAR PONDERADA / MÈRITS PREFERENTS /

PRELIMINAR PONDERADA

Document signat electrònicament el 23/07/2019 10:45:48 amb un segell de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica - http://www.accv.es. Pàgina 7/28
Codi de verificació (CSV): DMLWDFW1MVQWM5YMGMD1 Pot validar el document en https://seuelectronica.ua.es/

52,77

MÉRITOS PREFERENTES
0

INDIVIDUAL PONDERADA /

MÈRITS PREFERENTS /

INDIVIDUAL PONDERADA

MÉRITOS PREFERENTES

52,89

TOTAL

0

52,77

TOTAL INDIVIDUAL (*)

52,89

(*) Aquesta puntuació únicament es considera per a verificar el mínim de 35 punts establit en la normativa /

Esta puntuación únicamente se considera para verificar el mínimo de 35 puntos establecido en la normativa

7

Valoració individual de la Comissió núm.
Valoración individual de la Comisión núm.

Document signat electrònicament el 23/07/2019 10:45:48 amb un segell de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica - http://www.accv.es. Pàgina 8/28
Codi de verificació (CSV): DMLWDFW1MVQWM5YMGMD1 Pot validar el document en https://seuelectronica.ua.es/

Categoria:
Categoría:
Candidat/
Candidato D./Dª.

de la plaça núm.
de la plaza núm.

222

PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA
LOU
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU

DC01612

- Publicacíó de la convocatoria en DOCV
- Publicación de la convocatoria en DOCV

30/05/2019

MARHUENDA SEMPERE, YOLANDA

I. PUNTUACIÓ PRELIMINAR / PUNTUACIÓN PRELIMINAR
1. FORMACIÓ ACADÈMICA/FORMACIÓN ACADÉMICA (100

punts/puntos)

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
INICIAL
1) Expedient acadèmic global de la titulació/Expediente académico
global de la titulación (32 punts/puntos)

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

4,54

4,54

4,54

2) Expedient acadèmic específic de la titulació/Expediente académico
específico de la titulación (64 punts/puntos)

0

0

0

3) Estudis conduents a obtenció del doctorat/Estudios conducentes a
la obtención del doctorado (28 punts/puntos)

0

0

0

4) Doctorat/Doctorado (42 punts/puntos)

0

0

0

5) Cursos universitaris oficials de postgrau/Cursos universitarios
oficiales de postgrado (12 punts/puntos)

18

12

12

6) Altres titulacions universitàries afins distintes a la considerada en
apartat 1.1/Otras titulaciones universitarias afines distintas a la
considerada en el apartado 1.1 (12 punts/puntos)

2,4

2,4

2,4

7) Altres mèrits relacionats amb la formació acadèmica no inclosos en
els apartats anteriors/Otros méritos relacionados con la formación
académica no incluidos en los apartados anteriores (8 punts/puntos)

0,06

0,06

0,06

Subtotal/
Subtotal

19

19

Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

19

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

2. EXPERIÈNCIA DOCENT/EXPERIENCIA DOCENTE (100

punts/puntos)

19

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
INICIAL

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

8
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1) Docència en titulacions oficials universitàries/Docencia en
titulaciones oficiales universitarias (64 punts/puntos)

0

0

0

2) Cursos i seminaris impartits en àmbit universitari/Cursos y
seminarios impartidos en el ámbito universitario (36 punts/puntos)

0

0

0

3) Docència no universitària/Docencia no universitaria (12
punts/puntos)

0

0

0

4) Altres cursos i seminaris impartits/Otros cursos y seminarios
impartidos (8 punts/puntos)

0

0

0

5) Activitats relacionades amb la innovació i millora de la qualitat
docent/Actividades relacionadas con la innovación y mejora de la
calidad docente (16 punts/puntos)

0

0

0

6) Otros méritos relacionados con la experiencia docente no incluidos
en los apartados anteriores/Otros méritos relacionados con la
experiencia docente no incluidos en los apartados anteriores (4
punts/puntos)

0

0

0

Subtotal/
Subtotal

0

0

Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

0

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

3. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA/EXPERIENCIA

INVESTIGADORA (100 punts/puntos)

0

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
INICIAL

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

1) Publicacions científiques (llibres, capítols de llibres i publicacions en
revistes periòdiques) i patents internacionals en explotació
/Publicaciones científicas (libros, capítulos de libros y publicaciones en
revistas periódicas) y patentes internacionales en explotación (38
punts/puntos)

0

0

0

2) Contribucions a congressos i conferències
científiques/Contribuciones a congresos y conferencias científicas (17
punts/puntos)

0,08

0,08

0,08

3) Participació en projectes d investigació obtinguts en convocatòries
públiques i/o contractes d investigació amb empreses o amb
Administració /Participación en proyectos de investigación obtenidos
en convocatorias públicas y/o contratos de investigación con
empresas o con la administración (13 punts/puntos)

0

0

0

9
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4) Beques d investigació i estades en altres universitats i centres d
investigació realitzades amb posterioritat a la finalització dels
estudis/Becas de investigación y estancias en otras universidades y
centros de investigación realizadas con posterioridad a la finalización
de los estudios (12 punts/puntos)

2,16

2,16

2,16

5) Adreça de tesis doctorals, tesis de llicenciatura i altres treballs d
investigació/Dirección de tesis doctorales, tesis de licenciatura y otros
trabajos de investigación (8 punts/puntos)

0

0

0

6) Patents nacionals en explotació, dissenys i altres resultats de la
investigació /Patentes nacionales en explotación, diseños y otros
resultados de la investigación (8 punts/puntos)

0

0

0

7) Altres mèrits rellevants d investigació no inclosos en els apartats
anteriors/Otros méritos relevantes de investigación no incluidos en los
apartados anteriores (4 punts/puntos)

0

0

0

Subtotal/
Subtotal

2,24

2,24

Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

2,24

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

4. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL/EXPERIENCIA

PROFESIONAL (100 punts/puntos)

2,24

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
INICIAL

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

1) Anys d exercici professional /Años de ejercicio profesional (65
punts/puntos)

13

13

13

2) Categoria i grau de responsabilitat en el lloc de treball/Categoría y
grado de responsabilidad en el puesto de trabajo (35 punts/puntos)

0

0

0

Subtotal/
Subtotal

13

13

Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

13

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

13

10

5. ALTRES MÈRITS RELLEVANTS/OTROS MÉRITOS

RELEVANTES (100 punts/puntos)

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
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INICIAL
1) Coneixement del valencià/Conocimiento del valenciano (50
punts/puntos)
2) Altres aspectes no contemplats en els apartats anteriors/Otros
aspectos no contemplados en los apartados anteriores (50
punts/puntos)

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

37,5

37,5

37,5

25

25

25

Subtotal/
Subtotal

62,5

62,5

Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

62,5

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

62,5

11

II. PONDERACIÒ DE LA PUNTUACÒ PRELIMINAR / PONDERACIÓN DE LA PUNTUACIÓN PRELIMINAR
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Conceptes/Conceptos

Valoració/Valoración

Puntuació preliminar

Puntuació individual

ponderada/Puntuación

ponderada/Puntuación

preliminar ponderada

individual ponderada (*)

Formació acadèmica/
Formación académica

15% aplicable

2,85

2,85

Experiència docent/
Experiencia docente

15% aplicable

0

0

Experiència
investigadora/
Experiencia
investigadora

10% aplicable

0,22

0,22

Experiència
professional/
Experiencia profesional

55% aplicable

7,15

7,15

Altres mèrits rellevants/
Otros méritos relevantes

5% aplicable

3,12

3,12

13,35

13,35

TOTAL
III. MÈRITS PREFERENTS / MÉRITOS PREFERENTES
DESCRIPCIÓ/DESCRIPCIÓN

Mèrit preferent 1
/Mérito preferente

1

Mèrit preferent 2
(Sols aplicable a
places de
Professor Ajudant
Doctor)/Mérito

preferente 2 (Sólo
aplicable a plazas
de Profesor
Ayudante Doctor)
Total aplicable /

CÒMPUT /

PORCENTATGE / PUNTUACIÓ /

CÓMPUTO

PORCENTAJE

Estar acreditat per a participar en els
concursos d’accés als cossos docents
universitaris/Estar acreditado para
participar en los concursos de acceso
a los cuerpos docentes universitarios.

No

(a) 0%

Estància del candidat en universitats o
centres d’investigació de reconegut
prestigi, espanyol o estranger, diferent
de la Universitat que porte a terme la
contractació/Estancia del candidato en
universidades o centros de
investigación de reconocido prestigio,
españoles o extranjeros, distintos de la
universidad que lleve a cabo la
contratación.

0 Mesos/ meses

(b) 0%

Max (a,b) 0%

PUNTUACIÓN

0

Total aplicable

12

IV. VALORACIÓ FINAL / VALORACIÓN FINAL
PRELIMINAR PONDERADA / MÈRITS PREFERENTS /

PRELIMINAR PONDERADA
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13,35

MÉRITOS PREFERENTES
0

INDIVIDUAL PONDERADA /

MÈRITS PREFERENTS /

INDIVIDUAL PONDERADA

MÉRITOS PREFERENTES

13,35

TOTAL

0

13,35

TOTAL INDIVIDUAL (*)

13,35

(*) Aquesta puntuació únicament es considera per a verificar el mínim de 35 punts establit en la normativa /

Esta puntuación únicamente se considera para verificar el mínimo de 35 puntos establecido en la normativa

13

Valoració individual de la Comissió núm.
Valoración individual de la Comisión núm.
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Categoria:
Categoría:
Candidat/
Candidato D./Dª.

de la plaça núm.
de la plaza núm.

222

PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA
LOU
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU

DC01612

- Publicacíó de la convocatoria en DOCV
- Publicación de la convocatoria en DOCV

30/05/2019

GINER GARCIA, MARINA

I. PUNTUACIÓ PRELIMINAR / PUNTUACIÓN PRELIMINAR
1. FORMACIÓ ACADÈMICA/FORMACIÓN ACADÉMICA (100

punts/puntos)

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
INICIAL
1) Expedient acadèmic global de la titulació/Expediente académico
global de la titulación (32 punts/puntos)

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

4,48

4,48

4,48

2) Expedient acadèmic específic de la titulació/Expediente académico
específico de la titulación (64 punts/puntos)

0

0

0

3) Estudis conduents a obtenció del doctorat/Estudios conducentes a
la obtención del doctorado (28 punts/puntos)

0

0

0

4) Doctorat/Doctorado (42 punts/puntos)

0

0

0

5) Cursos universitaris oficials de postgrau/Cursos universitarios
oficiales de postgrado (12 punts/puntos)

12

8

12

6) Altres titulacions universitàries afins distintes a la considerada en
apartat 1.1/Otras titulaciones universitarias afines distintas a la
considerada en el apartado 1.1 (12 punts/puntos)

0

0

0

1,6

1,6

1,6

Subtotal/
Subtotal

14,08

18,08

Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

14,08

7) Altres mèrits relacionats amb la formació acadèmica no inclosos en
els apartats anteriors/Otros méritos relacionados con la formación
académica no incluidos en los apartados anteriores (8 punts/puntos)

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

2. EXPERIÈNCIA DOCENT/EXPERIENCIA DOCENTE (100

punts/puntos)

18,08

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
INICIAL

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

14
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1) Docència en titulacions oficials universitàries/Docencia en
titulaciones oficiales universitarias (64 punts/puntos)

0

0

0

2) Cursos i seminaris impartits en àmbit universitari/Cursos y
seminarios impartidos en el ámbito universitario (36 punts/puntos)

0

0

0

3) Docència no universitària/Docencia no universitaria (12
punts/puntos)

0

0

0

4) Altres cursos i seminaris impartits/Otros cursos y seminarios
impartidos (8 punts/puntos)

0

0

0

5) Activitats relacionades amb la innovació i millora de la qualitat
docent/Actividades relacionadas con la innovación y mejora de la
calidad docente (16 punts/puntos)

0

0

0

6) Otros méritos relacionados con la experiencia docente no incluidos
en los apartados anteriores/Otros méritos relacionados con la
experiencia docente no incluidos en los apartados anteriores (4
punts/puntos)

0

0

0

Subtotal/
Subtotal

0

0

Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

0

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

3. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA/EXPERIENCIA

INVESTIGADORA (100 punts/puntos)

0

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
INICIAL

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

1) Publicacions científiques (llibres, capítols de llibres i publicacions en
revistes periòdiques) i patents internacionals en explotació
/Publicaciones científicas (libros, capítulos de libros y publicaciones en
revistas periódicas) y patentes internacionales en explotación (38
punts/puntos)

0

0

0

2) Contribucions a congressos i conferències
científiques/Contribuciones a congresos y conferencias científicas (17
punts/puntos)

0

0

0

3) Participació en projectes d investigació obtinguts en convocatòries
públiques i/o contractes d investigació amb empreses o amb
Administració /Participación en proyectos de investigación obtenidos
en convocatorias públicas y/o contratos de investigación con
empresas o con la administración (13 punts/puntos)

0

0

0

15
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4) Beques d investigació i estades en altres universitats i centres d
investigació realitzades amb posterioritat a la finalització dels
estudis/Becas de investigación y estancias en otras universidades y
centros de investigación realizadas con posterioridad a la finalización
de los estudios (12 punts/puntos)

0

0

0

5) Adreça de tesis doctorals, tesis de llicenciatura i altres treballs d
investigació/Dirección de tesis doctorales, tesis de licenciatura y otros
trabajos de investigación (8 punts/puntos)

0

0

0

6) Patents nacionals en explotació, dissenys i altres resultats de la
investigació /Patentes nacionales en explotación, diseños y otros
resultados de la investigación (8 punts/puntos)

0

0

0

7) Altres mèrits rellevants d investigació no inclosos en els apartats
anteriors/Otros méritos relevantes de investigación no incluidos en los
apartados anteriores (4 punts/puntos)

0

0

0

Subtotal/
Subtotal

0

0

Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

0

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

4. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL/EXPERIENCIA

PROFESIONAL (100 punts/puntos)

0

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
INICIAL

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

1) Anys d exercici professional /Años de ejercicio profesional (65
punts/puntos)

13

13

13

2) Categoria i grau de responsabilitat en el lloc de treball/Categoría y
grado de responsabilidad en el puesto de trabajo (35 punts/puntos)

0

0

0

Subtotal/
Subtotal

13

13

Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

13

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

13

16

5. ALTRES MÈRITS RELLEVANTS/OTROS MÉRITOS

RELEVANTES (100 punts/puntos)

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
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INICIAL

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

1) Coneixement del valencià/Conocimiento del valenciano (50
punts/puntos)

37,5

37,5

37,5

2) Altres aspectes no contemplats en els apartats anteriors/Otros
aspectos no contemplados en los apartados anteriores (50
punts/puntos)

12,5

12,5

12,5

Subtotal/
Subtotal

50

50

Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

50

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

50

17

II. PONDERACIÒ DE LA PUNTUACÒ PRELIMINAR / PONDERACIÓN DE LA PUNTUACIÓN PRELIMINAR
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Conceptes/Conceptos

Valoració/Valoración

Puntuació preliminar

Puntuació individual

ponderada/Puntuación

ponderada/Puntuación

preliminar ponderada

individual ponderada (*)

Formació acadèmica/
Formación académica

15% aplicable

2,11

2,71

Experiència docent/
Experiencia docente

15% aplicable

0

0

Experiència
investigadora/
Experiencia
investigadora

10% aplicable

0

0

Experiència
professional/
Experiencia profesional

55% aplicable

7,15

7,15

Altres mèrits rellevants/
Otros méritos relevantes

5% aplicable

2,5

2,5

11,76

12,36

TOTAL
III. MÈRITS PREFERENTS / MÉRITOS PREFERENTES
DESCRIPCIÓ/DESCRIPCIÓN

Mèrit preferent 1
/Mérito preferente

1

Mèrit preferent 2
(Sols aplicable a
places de
Professor Ajudant
Doctor)/Mérito

preferente 2 (Sólo
aplicable a plazas
de Profesor
Ayudante Doctor)
Total aplicable /

CÒMPUT /

PORCENTATGE / PUNTUACIÓ /

CÓMPUTO

PORCENTAJE

Estar acreditat per a participar en els
concursos d’accés als cossos docents
universitaris/Estar acreditado para
participar en los concursos de acceso
a los cuerpos docentes universitarios.

No

(a) 0%

Estància del candidat en universitats o
centres d’investigació de reconegut
prestigi, espanyol o estranger, diferent
de la Universitat que porte a terme la
contractació/Estancia del candidato en
universidades o centros de
investigación de reconocido prestigio,
españoles o extranjeros, distintos de la
universidad que lleve a cabo la
contratación.

0 Mesos/ meses

(b) 0%

Max (a,b) 0%

PUNTUACIÓN

0

Total aplicable

18

IV. VALORACIÓ FINAL / VALORACIÓN FINAL
PRELIMINAR PONDERADA / MÈRITS PREFERENTS /

PRELIMINAR PONDERADA
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11,76

MÉRITOS PREFERENTES
0

INDIVIDUAL PONDERADA /

MÈRITS PREFERENTS /

INDIVIDUAL PONDERADA

MÉRITOS PREFERENTES

12,36

TOTAL

0

11,76

TOTAL INDIVIDUAL (*)

12,36

(*) Aquesta puntuació únicament es considera per a verificar el mínim de 35 punts establit en la normativa /

Esta puntuación únicamente se considera para verificar el mínimo de 35 puntos establecido en la normativa

19

Valoració individual de la Comissió núm.
Valoración individual de la Comisión núm.

Document signat electrònicament el 23/07/2019 10:45:48 amb un segell de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica - http://www.accv.es. Pàgina 20/28
Codi de verificació (CSV): DMLWDFW1MVQWM5YMGMD1 Pot validar el document en https://seuelectronica.ua.es/

Categoria:
Categoría:
Candidat/
Candidato D./Dª.

de la plaça núm.
de la plaza núm.

222

PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA
LOU
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU

DC01612

- Publicacíó de la convocatoria en DOCV
- Publicación de la convocatoria en DOCV

30/05/2019

BELDA ANTOLI, ANTONIO

I. PUNTUACIÓ PRELIMINAR / PUNTUACIÓN PRELIMINAR
1. FORMACIÓ ACADÈMICA/FORMACIÓN ACADÉMICA (100

punts/puntos)

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
INICIAL

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

1) Expedient acadèmic global de la titulació/Expediente académico
global de la titulación (32 punts/puntos)

0

0

0

2) Expedient acadèmic específic de la titulació/Expediente académico
específico de la titulación (64 punts/puntos)

0

0

0

3) Estudis conduents a obtenció del doctorat/Estudios conducentes a
la obtención del doctorado (28 punts/puntos)

0

0

0

4) Doctorat/Doctorado (42 punts/puntos)

0

0

0

3,6

2,4

3,6

6) Altres titulacions universitàries afins distintes a la considerada en
apartat 1.1/Otras titulaciones universitarias afines distintas a la
considerada en el apartado 1.1 (12 punts/puntos)

0

0

0

7) Altres mèrits relacionats amb la formació acadèmica no inclosos en
els apartats anteriors/Otros méritos relacionados con la formación
académica no incluidos en los apartados anteriores (8 punts/puntos)

0

0

0

Subtotal/
Subtotal

2,4

3,6

Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

2,4

5) Cursos universitaris oficials de postgrau/Cursos universitarios
oficiales de postgrado (12 punts/puntos)

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

2. EXPERIÈNCIA DOCENT/EXPERIENCIA DOCENTE (100

punts/puntos)

3,6

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
INICIAL

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

20

1) Docència en titulacions oficials universitàries/Docencia en
titulaciones oficiales universitarias (64 punts/puntos)

0

0

0

0,85

0,85

0,85

0

0

0

0,03

0,03

0,03

5) Activitats relacionades amb la innovació i millora de la qualitat
docent/Actividades relacionadas con la innovación y mejora de la
calidad docente (16 punts/puntos)

0

0

0

6) Otros méritos relacionados con la experiencia docente no incluidos
en los apartados anteriores/Otros méritos relacionados con la
experiencia docente no incluidos en los apartados anteriores (4
punts/puntos)

0

0

0

Subtotal/
Subtotal

0,88

0,88

Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

0,88
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2) Cursos i seminaris impartits en àmbit universitari/Cursos y
seminarios impartidos en el ámbito universitario (36 punts/puntos)
3) Docència no universitària/Docencia no universitaria (12
punts/puntos)
4) Altres cursos i seminaris impartits/Otros cursos y seminarios
impartidos (8 punts/puntos)

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

3. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA/EXPERIENCIA

INVESTIGADORA (100 punts/puntos)

0,88

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
INICIAL

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

1) Publicacions científiques (llibres, capítols de llibres i publicacions en
revistes periòdiques) i patents internacionals en explotació
/Publicaciones científicas (libros, capítulos de libros y publicaciones en
revistas periódicas) y patentes internacionales en explotación (38
punts/puntos)

0,98

0,98

0,98

2) Contribucions a congressos i conferències
científiques/Contribuciones a congresos y conferencias científicas (17
punts/puntos)

0,1

0,1

0,1

3) Participació en projectes d investigació obtinguts en convocatòries
públiques i/o contractes d investigació amb empreses o amb
Administració /Participación en proyectos de investigación obtenidos
en convocatorias públicas y/o contratos de investigación con
empresas o con la administración (13 punts/puntos)

0

0

0
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4) Beques d investigació i estades en altres universitats i centres d
investigació realitzades amb posterioritat a la finalització dels
estudis/Becas de investigación y estancias en otras universidades y
centros de investigación realizadas con posterioridad a la finalización
de los estudios (12 punts/puntos)

0

0

0

5) Adreça de tesis doctorals, tesis de llicenciatura i altres treballs d
investigació/Dirección de tesis doctorales, tesis de licenciatura y otros
trabajos de investigación (8 punts/puntos)

0

0

0

6) Patents nacionals en explotació, dissenys i altres resultats de la
investigació /Patentes nacionales en explotación, diseños y otros
resultados de la investigación (8 punts/puntos)

0

0

0

7) Altres mèrits rellevants d investigació no inclosos en els apartats
anteriors/Otros méritos relevantes de investigación no incluidos en los
apartados anteriores (4 punts/puntos)

0

0

0

Subtotal/
Subtotal

1,08

1,08

Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

1,08

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

4. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL/EXPERIENCIA

PROFESIONAL (100 punts/puntos)

1,08

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
INICIAL

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

1) Anys d exercici professional /Años de ejercicio profesional (65
punts/puntos)

0

0

0

2) Categoria i grau de responsabilitat en el lloc de treball/Categoría y
grado de responsabilidad en el puesto de trabajo (35 punts/puntos)

0

0

0

Subtotal/
Subtotal

0

0

Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

0

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

0

22

5. ALTRES MÈRITS RELLEVANTS/OTROS MÉRITOS

RELEVANTES (100 punts/puntos)

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

INICIAL/

PRELIMINAR/

INDIVIDUAL/

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
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INICIAL
1) Coneixement del valencià/Conocimiento del valenciano (50
punts/puntos)
2) Altres aspectes no contemplats en els apartats anteriors/Otros
aspectos no contemplados en los apartados anteriores (50
punts/puntos)

PRELIMINAR INDIVIDUAL (*)

37,5

37,5

37,5

25

25

25

Subtotal/
Subtotal

62,5

62,5

Subtotal
proporcional ajustat
al màxim/
Subtotal
proporcional
ajustado al máximo

62,5

Subtotal individual
ajustat al màxim/
Subtotal individual
ajustado al máximo

62,5
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II. PONDERACIÒ DE LA PUNTUACÒ PRELIMINAR / PONDERACIÓN DE LA PUNTUACIÓN PRELIMINAR
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Conceptes/Conceptos

Valoració/Valoración

Puntuació preliminar

Puntuació individual

ponderada/Puntuación

ponderada/Puntuación

preliminar ponderada

individual ponderada (*)

Formació acadèmica/
Formación académica

15% aplicable

0,36

0,54

Experiència docent/
Experiencia docente

15% aplicable

0,13

0,13

Experiència
investigadora/
Experiencia
investigadora

10% aplicable

0,11

0,11

Experiència
professional/
Experiencia profesional

55% aplicable

0

0

Altres mèrits rellevants/
Otros méritos relevantes

5% aplicable

3,12

3,12

3,72

3,9

TOTAL
III. MÈRITS PREFERENTS / MÉRITOS PREFERENTES
DESCRIPCIÓ/DESCRIPCIÓN

Mèrit preferent 1
/Mérito preferente

1

Mèrit preferent 2
(Sols aplicable a
places de
Professor Ajudant
Doctor)/Mérito

preferente 2 (Sólo
aplicable a plazas
de Profesor
Ayudante Doctor)
Total aplicable /

CÒMPUT /

PORCENTATGE / PUNTUACIÓ /

CÓMPUTO

PORCENTAJE

Estar acreditat per a participar en els
concursos d’accés als cossos docents
universitaris/Estar acreditado para
participar en los concursos de acceso
a los cuerpos docentes universitarios.

Si

(a) 20%

Estància del candidat en universitats o
centres d’investigació de reconegut
prestigi, espanyol o estranger, diferent
de la Universitat que porte a terme la
contractació/Estancia del candidato en
universidades o centros de
investigación de reconocido prestigio,
españoles o extranjeros, distintos de la
universidad que lleve a cabo la
contratación.

0 Mesos/ meses

(b) 0%

Max (a,b) 20%

PUNTUACIÓN

0,74

Total aplicable
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IV. VALORACIÓ FINAL / VALORACIÓN FINAL
PRELIMINAR PONDERADA / MÈRITS PREFERENTS /

PRELIMINAR PONDERADA
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3,72

MÉRITOS PREFERENTES
0,74

INDIVIDUAL PONDERADA /

MÈRITS PREFERENTS /

INDIVIDUAL PONDERADA

MÉRITOS PREFERENTES

3,9

TOTAL

0,78

4,47

TOTAL INDIVIDUAL (*)

4,69

(*) Aquesta puntuació únicament es considera per a verificar el mínim de 35 punts establit en la normativa /

Esta puntuación únicamente se considera para verificar el mínimo de 35 puntos establecido en la normativa
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ANNEX III /
ANEXO III
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Valoració individual de la Comissió núm.
Valoración individual de la Comisión núm.
Categoria:
Categoría:

de la plaça núm.
de la plaza núm.

222

PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA
LOU
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU

DC01612

- Publicacíó de la convocatoria en DOCV
- Publicación de la convocatoria en DOCV

30/05/2019

La Comissió de Selecció va establir aquesta valoració de mèrits /
La Comisión de Selección estableció la siguiente valoración de méritos:

NOM I COGNOMS/NOMBRE Y APELLIDOS

TOTAL BAREM

TOTAL INDIVIDUAL

/TOTAL BAREMO

(*)

CASTILLO MARTINEZ, MONICA

52,77

52,89

MARHUENDA SEMPERE, YOLANDA

13,35

13,35

GINER GARCIA, MARINA

11,76

12,36

BELDA ANTOLI, ANTONIO

4,47

4,69

Aquestes puntuacions van ser obtingudes segons els criteris de valoració de mérits establits per la Comissió/Estas puntuaciones
fueron obtenidas según los criterios de valoración de méritos establecidos por la Comisión.
La puntuació mínima individual per a l'adjudicació de la plaça i formació de la relació de reserva d'ocupació corresponent és 35 punts
(base 9.3 de la convocatòria) / La puntuación mínima individual para la adjudicación de la plaza y formación de la relación de reserva
de empleo correspondiente es 35 puntos (base 9.3 de la convocatoria)
(*) Aquesta puntuació únicament es considera per a verificar el mínim de 35 punts establit en la normativa /

Esta puntuación únicamente se considera para verificar el mínimo de 35 puntos establecido en la normativa
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ANNEX IV/

ANEXO IV

CONVOCATÒRIA A L'ENTREVISTA / SUPÒSIT PRÀCTIC
CONVOCATORIA A LA ENTREVISTA / SUPUESTO PRÁCTICO

Data:
Fecha:
29/07/2019

Lloc:
Lugar:
Sala de Reuniones, Facultad de Ciencias de la Salud

Hora:
Hora:
10:00

27

Signat/Firmat
VIVES CASES, MARIA DEL CARMEN
23/07/2019 12:01:11

VIVES CASES, MARIA DEL CARMEN (PRESIDENT/A SUPLENT)
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Signat/Firmat
GABALDON BRAVO, EVA MARIA
23/07/2019 12:08:34

GABALDON BRAVO, EVA MARIA (SECRETARI/A TITULAR)

Alacant, 23 de juliol de 2019
Universidad de Alicante
Carretera Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig – Alicante

