
 
 

 
3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal 
investigador 
 
Acció 3.4: Convocatòria de procediment selectiu per a identificar perfils 
docents i investigadors i àrees de coneixement a l’objecte de la 
incorporació de Personal Investigador Doctor de suport dels grups 
d’investigació a la Universitat Jaume I 
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La Universitat Jaume I (UJI) va nàixer amb la vocació de consolidar-se com una 
universitat dinàmica i emprenedora, i amb l’objectiu d'aconseguir l'excel·lència en la 
docència, la investigació i els serveis que s'ofereixen a la societat. Així mateix, en 
l'article 5, apartat d, dels seus Estatuts, aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d’agost, del 
Consell de la Generalitat, DOGV núm. 6344, de 31 d’agost del 2010, s'estableix com a 
fi propi de la universitat l'excel·lència en la investigació, la creació, el desenvolupament, 
la transmissió i la crítica en tots els camps de la ciència, la tècnica, les arts i la cultura. 
Per això, cal incorporar als grups d'investigació investigadors de trajectòria i qualitat 
reconeguda. 
 
1. Objecte 

L’objecte de la present convocatòria, en el marc general de la normativa vigent, és 
regular un procediment selectiu per a identificar un màxim de 3 perfils docents i 
investigadors i àrees de coneixement amb l’objecte de la incorporació d’investigadors 
amb una trajectòria i qualitat reconegudes a la Universitat Jaume I. 
 
Les places de PDI amb els perfils seleccionats seran de professor/a titular d’universitat. 
 
 
2. Sol·licitants 

2.1. Poden ser sol·licitants d’aquest programa els grups d’investigació reconeguts per la 
Universitat Jaume I que complisquen els requisits següents: 
 
a) Estar inscrits al registre de grups d’investigació de la Universitat Jaume I. 
b) Identificar el perfil docent i investigador i l’àrea de coneixement a què s’adscriurà el 

nou PDI i comptar amb l’informe favorable del Consell de Departament a què 
pertany la dita àrea. 

 
3. Procediment 

3.1. Els grups d’investigació sol·licitants hauran de presentar, juntament amb la seua 
sol·licitud, un potencial candidat que complisca els requisits indicats en el punt 3.2. 
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3.2. Els candidats o candidates proposats hauran de complir els requisits següents: 
 
1. Haver gaudit de contractes de la Convocatòria de personal investigador doctor per a 

suport dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I durant un període mínim 
de 3 anys i dins del grup sol·licitant. 

2. Haver transcorregut com a mínim 6 anys des de la data d’obtenció del doctorat. En 
el cas d’aquells investigadors que estiguen en possessió de més d’un doctorat, 
aquest requisit es referirà al primer dels doctorats obtinguts. 

3. Tenir una experiència no inferior a 18 mesos en universitats o centres d’I+D 
estrangers preferentment, o espanyols, diferents de la Universitat Jaume I, dels quals 
almenys 12 mesos hauran de correspondre a experiència postdoctoral; o haver cursat 
íntegrament i obtingut el títol de doctorat en una universitat estrangera. Aquesta 
acreditació haurà de realitzar-se mitjançant certificats oficials de les universitats o 
centres de I+D corresponents. 

4. Satisfer els requisits de qualitat de la producció i activitat cientificotecnològica que 
impliquen una trajectòria investigadora destacada. A aquests efectes, es 
consideraran com a requisits els especificats en la Resolució de 20 de juliol del 
2005, de la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació, per la qual s’estableixen 
els criteris d’avaluació generals i específics en el Programa d’Incentivació de la 
Incorporació i Intensificació de l’Activitat Investigadora (Programa I3). Caldrà 
adjuntar documentació acreditativa de tots els mèrits indicats. 

5. Estar en possessió de l’Acreditació de l’ANECA per a optar a places de professorat 
titular d’universitat. 

 
4. Sol·licituds i termini de presentació 

4.1. Els formularis per a prendre part en aquesta convocatòria es troben en la següent 
adreça d’Internet: http://www.uji.es/CA/ocit/pinv12/  
4.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar en el model de sol·licitud (imprés 65). 
 
4.3. Les sol·licituds, degudament emplenades i dirigides al Vicerectorat d’Investigació i 
Política Científica, han de presentar-se en el Registre General d’aquesta universitat.  
 
Així mateix, poden presentar-se en els registres i oficines a què es refereix l’article 38.4 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
4.4. El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 2 de juliol de 2012 i acabarà el 
28 de juliol de 2012. 
 
4.5. Les sol·licituds han d’acompanyar-se de la següent documentació (únicament s’ha 
de presentar un exemplar original de tota la documentació): 

 
a) Document acreditatiu de l’informe favorable del Consell del Departament al 

qual s’haurà d’adscriure’s la plaça. 
 

b) Documentació acreditativa del compliment dels requisits i altres mèrits de la 
persona candidata: 

 
i. Títol de doctorat. 
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ii. Documents acreditatius de l’experiència no inferior a 18 mesos en 
universitats o centres d’I+D estrangers preferentment, o espanyols, 
diferents de la Universitat Jaume I, dels quals almenys 12 mesos hauran 
de correspondre a experiència postdoctoral; o d’haver cursat íntegrament 
i obtingut el títol de doctorat en una universitat estrangera. Aquesta 
acreditació haurà de realitzar-se mitjançant certificats oficials de les 
universitats o centres de I+D corresponents. 

iii. Curriculum vitae complet  (imprés 41) que incloga per a cada una de les 
publicacions, l’índex d’impacte i el percentil en què es troba la revista 
així com el nombre de cites rebudes, i la resta d’elements acreditatius 
dels requisits de qualitat de la producció i activitat cientificotecnològica 
que impliquen una trajectòria investigadora destacada, segons allò que 
s’ha descrit en la convocatòria. 

iv. Certificació d’haver obtingut l’Acreditació per al Cos de Professors 
Titulars d’Universitat. 

v. Documents que acrediten haver gaudit de contractes de la Convocatòria 
de personal investigador doctor per a suport dels grups d’investigació de 
la Universitat Jaume I. Per a complir els requisits indicats en el punt 3.2 
caldrà almenys acreditar-ho durant un període mínim de 3 anys dins del 
grup d’investigació sol·licitant. 

vi. Documents acreditatius de la docència universitària impartida i dels 
resultats de la seua valoració. 

 
 
5. Subsanació 
 
5.1. Si la sol·licitud d’iniciació no reuneix els requisits o qualsevol de les dades 
previstes en l’article 70 de l’esmentada Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, de conformitat amb el 
que disposa l’article 59.6 d’aquesta, es requerirà a la persona interessada per mitjà del 
correu electrònic que esmene les faltes o adjunte els documents preceptius en el termini 
màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, amb advertència que, en cas de no fer-ho, es 
considerarà que desisteix de la seua sol·licitud, amb la resolució prèvia, d’acord amb els 
termes i efectes previstos en l’article 71.1 de la dita llei. 
 
5.2. Així mateix, i de la mateixa manera que la disposada en el paràgraf anterior, es 
podrà requerir de les persones interessades la millora de la informació i documentació 
presentada si es considera necessària per a una millor avaluació de les sol·licituds. 
 
6. Procediment de selecció 
 
6.1. El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva, procediment pel 
qual la selecció es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi 
d’establir una prelació entre aquestes, d’acord amb els criteris de valoració establerts en 
la base 8, adjudicant aquelles que hagen obtingut major valoració en aplicació dels 
esmentats criteris. 
 
7. Instrucció i resolució del procediment 
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7.1. La instrucció del procediment correspon al Vicerectorat d’Investigació i Política 
Científica d’aquesta universitat, a través del servei administratiu corresponent. 
 
7.2. Quan s’hagen rebut les sol·licituds, la valoració i l’examen d’aquestes els durà a 
terme una Comissió de Valoració, conforme amb als criteris establerts en la clàusula 8a 
de la present convocatòria. 
 
7.3. La Comissió de Valoració serà nomenada pel Consell de Direcció. Estarà integrada 
per investigadors i investigadores aliens a la Universitat Jaume I de branques de 
coneixement afins a les dels grups sol·licitants i amb una trajectòria consolidada com a 
avaluadors adscrits a agències d’avaluació científica acreditades (ANEP, ANECA o 
agències homòlogues de les comunitats autònomes) i serà presidida pel Vicerectorat 
d’Investigació i Política Científica. Aquesta Comissió elaborarà una relació prioritzada 
de places susceptibles de ser finançades. 
 
La Comissió d’Investigació i Postgrau i la Comissió d’Estudis i Professorat hauran 
d’emetre un informe sobre la proposta de concessió de la Comissió de Valoració i, en el 
seu moment, aquesta haurà de ser elevada al Consell de Govern per a la creació de les 
places que siga escaient, en funció del nombre de places convocades. El resultat de la 
valoració realitzada per la Comissió de Valoració es farà pública en la pàgina web del 
Vicerectorat d’Investigació i Política Científica o del servei administratiu corresponent.  
 
7.4. Contra l’esmentat acord del Consell de Govern podrà interposar-se directament 
recurs contenciós-administratiu en els termes establerts en la Llei reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
8. Criteris de valoració 

8.1. Per a l’adjudicació, sempre que la sol·licitud complisca els requisits exigits, es 
tindran en compte els següents criteris, que valoren exclusivament els mèrits de la 
candidata o candidat proposat: 
 

a) La Comissió de Valoració valorarà els mèrits dels candidats i candidates seguint 
els criteris d’avaluació del Programa I3 establerts en la Resolució del 20 de 
juliol del 2005, BOE de 26 d’agost del 2005,  
http://www.micinn.es/stfls/MICINN/Investigacion/CIENCIA/FICHERO/res200
72005.pdf . Aquest apartat es valorarà amb un màxim de 75 punts. 

 
b) Es valorarà l’experiència com a investigador o investigadora postdoctoral a l’UJI 

dins del grup d’investigació sol·licitant. S’assignaran 2,5 punts per cada any 
complet que excedisca el nombre de 3, fins a un màxim de 10 punts. 
 

c) Es valorarà l’experiència docent universitària: s’assignaran 0,25 punts per crèdit 
impartit amb valoració positiva fins a un màxim de 15 punts. 

 
 
8.2. Amb les puntuacions obtingudes, es confeccionarà un llistat en ordre descendent, 
assignant com a màxim el nombre de places establert en el punt 1. Amb l’objecte de 
garantir l’excel·lència, diversificar l’assignació de recursos i atendre les necessitats de 
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les diferents àrees de coneixement i grups d’investigació de la Universitat Jaume I, es 
respectaran els criteris següents: 
 

a) No es podrà assignar plaça a les sol·licituds que no superen els 80 punts. 
b) No es podrà assignar més d’una plaça a cada grup d’investigació proponent. 
c) A cada àrea de coneixement es podrà assignar com a màxim un nombre de 

places igual al 25 % del nombre total de places de PDI doctor funcionari o amb 
contracte laboral indefinit de l’àrea. En cas de resultar un nombre no enter, 
s’arredonirà a l’enter més pròxim. En qualsevol cas, independentment del 
resultat del càlcul anterior, a cada àrea de coneixement es podrà assignar com a 
mínim una plaça. Aquest criteri serà d’aplicació de manera global per al conjunt 
d’edicions d’aquesta acció i de l’acció 3.4 Convocatòria UJI-I3 de procediment 
selectiu per a indentificar perfils docents i investigadors i àrees de coneixement a 
l’objecte de la incorporació d’investigadors a la Universitat Jaume I. 

 
9. Recursos 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 
de reposició davant el Rectorat de la Universitat Jaume I, en el termini d’un mes a partir 
del dia següent a la publicació, de conformitat amb els articles 114 a 116 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Castelló, dins dels dos mesos següents, comptadors des de 
l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8, 14 i 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. Tot això, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs 
que s’estime oportú.  
 
10. Addicional 

Els grups de recerca que obtinguen un Professor/a Titular d’Universitat mitjançant 
aquesta convocatòria no podran participar a les 6 properes convocatòries de l’Acció 3.2 
Convocatòria de personal investigador doctor per a suport dels grups d’investigació de 
la Universitat Jaume I. 
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