Annex II. Relació de documents que s’han de presentar
obligatòriament amb la sol·licitud
Categoria de professor associat
•

DNI o document equivalent*

•

Justificant d’exercir l’activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari, en
qualsevol activitat professional remunerada d’aquelles per a les quals capaciti el
títol acadèmic que la persona interessada tingui (preferentment, vida laboral
actualitzada i, en cas de no ser possible, un certificat actual que justifiqui l’activitat
professional)
Currículum en el qual s’exposin els mèrits i l’adequació al perfil de la plaça

•
•

Guia docent, d’acord amb el perfil de la plaça, per a les assignatures de nova
creació i únicament si el departament la demana expressament

•

Títol de llicenciat/da, graduat/da, enginyer/a o arquitecte/a o, si escau i atès el
perfil de la plaça, diplomat/da, enginyer/a tècnic/a o arquitecte/a tècnic/a.

Categoria d’ajudant
•

DNI o document equivalent*

•

Currículum en el qual s’exposin els mèrits i l’adequació al perfil de la plaça

• Justificació de tenir els crèdits necessaris per ser admès als estudis de
doctorat**

Categoria de professor ajudant doctor
•

DNI o document equivalent*

•

Currículum en el qual s’exposin els mèrits i l’adequació al perfil de la plaça

•

Certificat d’haver obtingut l’acreditació de l’Agència Nacional d’Avaluació de la
Qualitat i Acreditació o de l’Agència de Qualitat de la Universitat de les Illes
Balears

•

Títol de doctor/a

Categoria de professor contractat doctor indefinit i interí
•

DNI o document equivalent*

•

Currículum en el qual s’exposin els mèrits i l’adequació al perfil de la plaça

•

Certificat d’haver obtingut l’acreditació de l’Agència Nacional d’Avaluació de la
Qualitat i Acreditació o de l’Agència de Qualitat de la Universitat de les Illes
Balears

•

Guia docent, d’acord amb el perfil de la plaça, per a les assignatures de nova
creació

•

Títol de doctor/a

Categoria de professor visitant
•

DNI o document equivalent*

•

Currículum en el qual s’exposin els mèrits i l’adequació al perfil de la plaça

•

Guia docent, d’acord amb el perfil de la plaça, per a les assignatures de nova
creació

•

Títol de llicenciat/da, graduat/da, enginyer/a o arquitecte/a o, si escau i atès el
perfil de la plaça, diplomat/da, enginyer/a tècnic/a o arquitecte/a tècnic/a

•

Document acreditatiu de la Universitat o del centre de procedència
•

El professorat que no tingui nacionalitat espanyola ha de presentar:

a) Si és nacional dels països de la Unió Europea, nacionals dels països que conformen

l'Espai Econòmic Europeu (els de la Unió Europea més Islàndia, Liechtenstein i
Noruega) o nacionals de Suïssa: còpia del passaport en vigor, del document nacional
d'identitat del país corresponent o certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea,
expedit per les autoritats espanyoles.

b) Si és nacional de la resta de països del món: còpia del passaport en vigor. En cas que

sigui seleccionat, hauran d’acreditar i documentar que disposa de permís de residència
i treball a Espanya o similar, en vigor, en el moment de signar el contracte de treball
corresponent.

** De

conformitat amb el Reial decret 99/2011, de 29 d’octubre.

