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COMISSIONS DE SELECCIÓ PER A PLACES DE PROFESSOR CONTRACTAT DOCTOR 
I COL·LABORADOR. 
 
PROFESSOR CONTRACTAT DOCTOR. 
 
La Comissió de selecció estarà formada per 5 membres, de l'àrea de coneixement a la qual 
pertenga la plaça, d'entre funcionaris dels cossos docents universitaris i Professors 
Contractats Doctors, dels quals 3 seran designats pel Rector: 
 
- Un Catedràtic d'Universitat que actuarà com a President. 
- Dues vocals que hauran de ser Catedràtics d'Universitat, Professors Titulars 

d'Universitat, Catedràtics d'Escola Universitària o Professors Contractats Doctors. 
 
El Departament proposarà als 2 membres restants d'entre Catedràtics d'Universitat, 
Professors Titulars d'Universitat, Catedràtics d'Escola Universitària o Professors Contractats 
Doctors d'altres Universitats i de l'àrea de coneixement a la qual pertenga la plaça. 
 
Les propostes preveuran membres suplents. 
 
En aquestes Comissions podran participar amb veu però sense vot i amb compliment dels 
requisits legals, els representants de les Seccions Sindicals amb presència en la Mesa 
Negociadora. 
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