
BAREM ESPECIFIC DE CONTRACTACIÓ D´AJUDANT DOCTOR 
DEPARTAMENT DE QUÍMICA INORGÀNICA I ORGÀNICA.  

Consell ord. de departament de 6/06/12 
 

 
A) EXPEDIENT: FINS A 10 PUNTS 
 
 A1-EXPEDIENT ACADÈMIC: FINS A 5 PUNTS 
 1)(Mitjana + 1 p. Per premi extraordinàri) 

 
 A2-DOCTORAT: FINS A 5 PUNTS 
 (expedient de tercer cicle, treball d'investigació, DEA) Títol de doctor (es valoraran les qualificacions 
 doctorat d'excel·lència, premi extraordinari, doctorat europeu):  
 1) Títol doctor: 5 p 
 2) Doctorat d'excel·lència: 1p 
 3) Premi extraordinari: 1p 
 4) Doctorat europeu: 1 p 
 5) Altres títols universitaris:fins 5 p 
 Factor corrector: Mateixa Àrea 1, Química (altres) 0,5, Ciències 0,3 
 
 
B) FORMACIO: FINS A 20 PUNTS  
      

B1- Beques formació personal investigador o homologades, beques postdoctorals i de continuitat de 
l'investigació (UJI) i estades en altres universitats o centres d'investigació. FINS A 10 PUNTS 

 1) Beques i contractes predoctorals (FPI/FPU/UJI) homologats:fins a 4p/any  
 (no es baremaràn si no s’han disfrutat almenys 4 mesos) 
 2) Beques postdoctorals (FPI/FPU/UJI): fins a 4p/any  
 (no es baremaràn si no s’han disfrutat almenys 4 mesos) 
 3) Estades en altres centres diferents de l’UJI i del centre d’origen del concursant amb beca/contracte: fins a 
 4p/any. 

  4) Estades en altres centres diferents de l’UJI i del centre d’origen del concursant sense beca: fins a 2p/any. 
  Factor corrector: Mateixa Àrea 1, Altres línies Química 0,3. 

 5) Contractes postdoctorals (RyC, JdL, PICD-UJI): fins a 4p/any 
 

B2- Ajudant en Universitat. FINS A 10 PUNTS 
 
 
C) INVESTIGACIÓ: FINS A 35 PUNTS 
(articles, llibres, capítols de llibres, comunicacions a congressos, participació en projectes d'investigació, 
contractes d'investigació) 
 1) Articles internacionals:  Mateixa Àrea. fins a1p/pub. 
    Altres àrees de Química: fins a 0,2 p/pub. 
 2) Articles nacionals:  Mateixa Área: fins a 0,3 p/pub. 
    Altres àrees de Química: fins a 0,05 p/pub. 
 3) Congressos internacionals:  Mateixa Àrea  fins a 0,2 p/pub. Altres 0. 
 4) Congressos nacionals: Mateixa Área: fins a  0,1 p/pub. Altres 0. 
 5) Ponència Oral Congressos internacionals: Mateixa Área fins a 0,7 p/ponència.  
     Altres: fins a 0,1 p/ponència. 
 6) Ponència Oral Congressos nacionals: Mateixa Área: fins a 0,2 p/ponència.  
     Altres: fins a 0,1 p/ponència. 
 7) Llibres d’investigació (Factor corrector: Mateixa Àrea 1, Altres línies Química 0,3) 
  Internacionals: 
 Com autor: fins a 4p 
 Com editor: fins a 3p 
 Com autor de capítol: fins a 2p 
 Nacionals: 
 Com autor: fins a 1,5p. 
 Com editor: fins a 1p 
 Com autor de capítol: fins a 0,6p 
 8) Traduccions de Llibres: fins a 1p (Factor corrector: Mateixa Àrea 1, Altres línies Química 0,3) 
 9) Patents internacionals en explotació o llicenciades: fins a 2p/patent 
 10) Patents internacionals registrades: fins a 0.75p/patent 
 11) Patents nacionals en explotació o llicenciades: fins a 1.25p/patent 
 12) Patents nacionals registrades: fins a 0.25 p/patent 
 13) Projectes Investigació competitius avaluats ANEP, GV i Europeus: 



 Mateixa Área: fins a 1p/proj/any com a investigador principal 
  Mateixa Área: fins a 0,5p./proj/any com a membre de l’equip investigador  
 14) Direcció de tesis doctorals (llegida): fins a 2p 
 15) Direcció suficiència investigadora (llegida): fins a 0,3p 
  
 
D) DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA: FINS A 20 PUNTS  
(Inclou la valoració de la qualitat de l'ensenyament de la universitat d'on proveniu, es considerarà mèrit 
preferent la docència impartida en valencià, ambdòs casos haurà d'acreditar-se oficialment) 
 1) Docència mateixa àrea: fins a 0,5 p/crèdit. 
 2) Docència altres àrees de Química: fins a 0,2p/crèdit. 
 3) Resta: fins a 0,05 p/crèdit. 
 
 
E) CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (Acreditació oficial): FINS A 5 PUNTS 
 1) Coneixement Oral: 2 p. 
 2) Coneixement Elemental: 3 p. 
 3) Coneixement Mitjà: 4 p. 
 4) Coneixement Superior: 5 p. 
Tenint en compte les taules d’equivalència de llengües aprovades en la Universitat Jaume I 
 
 
F) CONEIXEMENTS D’ANGLES : FINS A 5 PUNTS 
 Fins 5 p. 1p./curs (Escola Oficial Idiomes o equivalent) tenint en compte les taules d’equivalència de llengües 
aprovades en la Universitat Jaume I 
  
 
G) ALTRES MÈRITS: FINS A 5 PUNTS 
(coneixements d’altres llengües d’interès científic premis, distincions honorífiques, activitat professional 
extrauniversitària, informàtica, projectes d'innovació educativa, etc.)  
 1) CAP: 1p 
 2) Projectes d´Innovació Educativa: 1p/projecte 
 3) Premis rel.lacionats amb l´àrea de coneixement: 1 p/premi 
 4) Cursos de més de 30 h: 0.5 p/activitat 
 5) Cursos de 10-30h: 0.2 p/activitat 
 6) Cursos fins 10 hores: 0.1p/activitat 
 7) Llibres Docents i de divulgació científica:2p 
 8) Articles Docents i de divulgació científica 0,5p 
 9) Participació en projectes d’investigació: 0,5p/any. 
 10) Beques no homologades/Contractes Art. 11 i Bancaixa: 0,5p/any. 
 11) Acreditació per a contractat doctor: 1 p 
 12) Habilitació o acreditació per a profesor titular d´universitat: 2 p 
 13) Altres llengües d’interès científic: (fins 4p. per idioma 1p./curs) (Escola Oficial Idiomes o equivalent) tenint 
en compte les taules d’equivalència de llengües aprovades en la Universitat Jaume I. 
 14) Altres: fins 0,5p/activitat. 
 
 
Coeficients correctors: s’aplicarà coeficient corrector segons la relació al perfil de la plaça (queden exclosos 
d’aquesta aplicació els apartats E, F i G). La determinació del coeficient corrector haurà d'efectuar-se ponderant 
l'adequació al perfil de la plaça de cadascun dels apartats de mèrits afectats i de manera justificada 
Regularització de puntuacions: quan una persona concursant, en sumar la puntuació corresponent als mèrits 
particulars d’algun apartat general supere el límit màxim establert per a aquest apartat, es reduirà proporcionalment 
la puntuació atorgada a la resta de persones que hi participen dins aquest apartat general, de manera que a qui 
obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit superior. En cap cas no s’aplicaran aquestes regularitzacions 
de puntuacions dins dels subapartats d’un apartat general 
Baremació llengües: la baremació de mèrits en valencià i altres llengües es realitzarà tenint en compte les taules 
d’equivalència de llengües aprovades en la Universitat Jaume I i publicades pel Servei de Llengües i Terminologia 
(http://www.uji.es/CA/serveis/slt/normativa/legislacio.html) 
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