
 
 

 
ACLARIMENT CAUSES D'EXCLUSIÓ 

 
 
1. ACREDITACIÓ DE L'EXEMPCIÓ DE TAXES COM A DEMANDANT D'OCUPACIÓ AMB UNA 
ANTIGUITAT DE, ALMENYS, 3 MESOS ANTERIOR A LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA PER A 
PLACES DE PROFESSOR ASSOCIAT (Base 3.1 d) Resolució de 2 de setembre - DOGV 09.09.19) 
 

Possibles motius de l'exclusió: 
 

 No haver presentat document de la corresponent oficina del Servei Públic d’Ocupació Estatal 
indicant que no hagueren rebutjat, en el termini que es tracte, oferta d'ocupació adequada ni 
s'hagueren negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o 
reconversió professionals 

 No haver presentat declaració jurada indicant que es manquen de rendes superiors, en còmput 
mensual, al salari mínim interprofessional 

 
 
2. ACREDITACIÓ DEL REQUISIT ESPECÍFIC RELATIU A L'ACTIVITAT LABORAL PER A LES PLACES 
DE PROFESSOR ASSOCIAT (Art. 53 Llei 4/2007- Art. 10.1 Decret 174/2002) 
 

Possibles motius de l'exclusió: 
 

 No acreditar estar exercint, fora de l'àmbit acadèmic universitari, una activitat remunerada laboral, 
professional o en l'administració pública, per algun dels següents motius: 
 
- No presentar cap document acreditatiu 
- El document presentat està datat amb anterioritat al mes anterior a la convocatòria. 
- Acreditar l'activitat en una universitat no indicant que la mateixa siga fóra de l'àmbit acadèmic al no 
constar la categoria professional. 
- Acreditar pertànyer al cos de funcionaris, però no presentar fulla de serveis actualitzada. 
- Presentar document del col·legi professional corresponent indicant únicament la col·legiació i no la 
situació d'exercent. 
- Presentar certificat de la mútua on no apareix que està al corrent dels pagaments 

 

 No acreditar haver realitzat activitat laboral durant període mínim de 3 anys dins dels 5 anteriors, per 
algun dels següents motius: 
 
- No presentar cap document acreditatiu 
- No disposar del període de tres anys d'activitat 
- El període acreditat no comprèn els 5 anys anteriors  
 
 

3. ACREDITACIÓ DEL REQUISIT LINGÜÍSTIC 
 

Possibles motius de l'exclusió: 
 

 No presentar certificat segons la taula d’equivalències de la Universitat d’Alacant, del nivell requerit 
de l'idioma o dels idiomes indicats en la plaça.  

 El certificat presentat no acredita el nivell o nivells requerits 
 
 

 
4. ACREDITACIÓ DEL REQUISIT ESPECÍFIC DE TITULACIÓ  

 
Possibles motius de l'exclusió: 

 

 No presentar fotocòpia de la titulació requerida  

 La titulació presentada no es la requerida 



5. ACREDITACIÓ DEL CURRICULUM VITAE 
 

Possibles motius de l'exclusió 
 

 No presentar el model establit en esta convocatòria. El dit model presenta algunes variacions respecte 
al de les convocatòries immediatament anteriors. 


