ANNEX II
BAREM PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
CONTRACTAT EN RÈGIM LABORAL EN ELS PROJECTES D'INVESTIGACIÓ.
1. Titulació acadèmica oficial: Fins a 2 punts
x

Només es valorarà aquest apartat quan es detallen les titulacions en el perfil de la
convocatòria.

2. Experiència:

Màxim de 3 punts.
Es valorarà la realització de tasques i activitats relacionades amb el perfil i
objecte de la convocatòria, per mitjà de relació contractual laboral, en qualsevol
àmbit, o administrativa excloent-se l'activitat docent, a raó d'1 punt per any
complet, o part proporcional per mesos complets per a períodes inferiors a
l'any.
3. Formació Complementària:
Màxim 3 punts.
x
Es valoraran fins a un màxim d'1 punt els cursos , rebuts o impartits,
degudament acreditats per Centres o Organismes Oficials, el contingut dels
quals estiga relacionat amb l'objecte i perfil fixat en la convocatòria, a raó de
0'01 punt per hora de duració fins a un màxim de 50 hores per curs. En tot cas
s'exclourà l'ensenyança reglada.
x

x

Es valorarà l'assistència a jornades, seminaris i congressos relacionats amb el
perfil de la convocatòria, a raó de 0,01 punts per assistència.

Es valorarà, fins a un màxim de 2 punts, el període de formació desenrotllat per
mitjà de desempenyorament de beques l'objecte esta del qual relacionat amb
els perfils del lloc, a raó de 0'08 punts per mes complet si són beques
obtingudes a través de convocatòria pública, i a raó de 0'04 per mes complet si
són beques obtingudes per mitjà d'adjudicació directa.
Les beques que contemplen la transformació de temps de gaudi de la beca en
modalitats contractuals laborals es valoraran, pel que fa a la vigència dels
contractes, en l'apartat d'experiència.
4. Coneixement d'idioma anglès, alemany o francès: Màxim 1 punt. Es
valorarà el nivell de coneixement dels esmentats idiomes si així es detalla
expressament en el perfil de la convocatòria, segons la Waula d'Hquivalències
GH FHUWLILFDWV GH OOHQJHV H[WUDQJHUHV GH OD 8QLYHUVLWDW G $ODFDQW (https://
x

ssyf.ua.es/va/seleccionpas/documentos/normativa/taula-llengues-estrangeresabril-2019.pdf) i ambla consideració següent:

Nivell $: 0'05 punts
Nivell $: 0'15 punts.
Nivell %: 0'25 punts.
Nivell %: 0'50 punts.
Nivell &: 0'75 punts.
Nivell &: 1 punt.
Només es valorarà el major dels nivells acreditats, per idioma.

5. Coneixement de valencià: Màxim 1 punt. Es valoraran els coneixements de

valencià si així es detalla expressament en el perfil de la convocatòria, segons
certificat expedit per la Junta Qualificadora de coneixements de valencià o per
les universitats de l'àmbit lingüístic català, o convalidades o equiparades per la
normativa vigent o per acords específics, d'acord amb l'escala següent:
Nivell oral/
0'10 punts
Nivell elemental/B1
0'25 punts
Nivell intermedi/B2
0'50 punts
Nivell mitjà/C1
0'75 punts
Nivell superior/c2
1'00 punt
Només es valorarà el major dels nivells acreditats.
6. Currículum acadèmic: Màxim 5 punts. Aquest apartat es valorarà quan els

llocs a cobrir siguen de Tècnic Superior o Tècnic, segons els apartats
següents:

x

Expedient acadèmic de la o les titulacions detallades en el perfil: fins a un
màxim de 2 punts, d'acord amb l'expressió següent:
M 1
CA
u2
3
On M és la nota mitjana obtinguda en una de les titulacions de les especificades
en el perfil de la convocatòria, tal com apareix en l'expedient acadèmic del
candidat o candidata d'acord amb l'equació següent:
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On Ci és el nombre de crèdits de l'assignatura i, ni és la qualificació
corresponent (aprovat = 1; notable = 2; excel·lent = 3; Matrícula d'Honor = 4) i
nc és el nombre d'assignatures de la titulació.

x

Publicacions científiques (articles, llibres, revistes, etc.) i patents, relacionades
amb el perfil i objecte de la convocatòria: fins a 1 punt.

x

Col·laboracions en tasques d'investigació i treballs relacionats directament, o
afins, amb el perfil i objecte de la convocatòria: fins a 0,50 punts.

x

Comunicacions, Ponències i Pòsters, relacionades amb el perfil i objecte de la
convocatòria en Congressos, Jornades i Seminaris: fins a 1 punt.

x

Estades en altres Centres o Organismes exercint activitats relacionades
directament amb l'objecte i perfil de la convocatòria: fins a 0,50 punts.

