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VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ  

Dades del grup sol·licitant  

Coordinador/a del grup: ...................................................................................................................................... 

Nom del grup:...........................................................................................................................Codi del grup: ... 

Àrea de coneixement a què s’adscriurà el nou PDI  

Àrea de coneixement:............................................................................................................................... 

Dades del candidat/a proposat/da 

Nom cognoms: ......................................... ........................................................................................................... 

Document Nacional d’Identitat (DNI): . .............................................................................................................. 

Data d’obtenció del grau de doctor: . ................................................................................................................... 

Documentació aportada (únicament es presentarà un exemplar original de tota la documentació) 

a) Document acreditatiu de l'informe favorable del Consell del Departament al qual pertany l’àrea de 
coneixement d’adscripció de la plaça. 

b) Documentació acreditativa del compliment de requisits i altres mèrits del candidat: 
i. Curriculum vitae complet  (imprès 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 
cientifico-tecnològica que impliquen una trajectòria investigadora destacada, segons allò que 
s'ha descrit en la convocatòria. 

ii. Certificats oficials de les universitats o centres de I+D corresponents 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. 

iii. Certificació d'haver obtingut l'Habilitació Nacional o Acreditació per al Cos de Professors 
Titulars d'Universitat. 

iv. Documents que acrediten haver gaudit de contractes de l’ Acció 3.3. Convocatòria de 
personal investigador doctor per a suport dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I 
(en edicions anteriors a 2011 Acció 3.5). 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. 

v. Documents acreditatius de la docència universitària impartida i dels resultats de la seva 
valoració. 

vi. Títol de doctor  
 
 
 
 
 

(Firma coordinador/a del grup)     (Firma candidat/a proposat/da) 

Castelló de la Plana, ............. d ..........................................................de 2012 
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