
URV.L02.02.00 

Convocatòria de concurs per a la provisió de places de 

personal docent i investigador contractat temporal 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ 

Nom i Cognoms:  NIF/NIE: 

Adreça postal1:  CP: 

Adreça electronica: Telèfon: 

EXPOSO: 

Que la Universitat Rovira i Virgili ha convocat concurs per a la provisió de la plaça de personal docent 
contractat que es relaciona a continuació: 

Categoria: Professorat Lector   Plaça: URV-LE-212-036 Nursing

 Que reuneixo els requisits exigits en la convocatòria esmentada.

Per la qual cosa, 

SOL·LICITO: 

 Ser admès/a a l’esmentat concurs.

Signatura 

Documentació requerida per les bases del concurs: 

Adjunt a la sol·licitud. 

Fotocòpia del NIF, NIE o Passaport 

Formulari d’acreditació del coneixement del català + certificat si s’escau 

Tramès per correu electrònic a l’adreça convocatoriespdi@urv.cat, en format PDF. 

Còpia de l’informe previst a la llei per a ser contractat com a professorat lector emès per AQU 

Catalunya o bé per ANECA 

Còpia títol de doctor/a o resguard d’haver sol·licitat el títol 

Curriculum vitae complet, en format lliure 

Model amb les 5 aportacions acadèmiques més valuosos 

Model amb breu descripció de la trajectòria docent 

Model d’interessos docents i de recerca per als propers 5 anys 

(Pla d'activitats) 

1 
A efectes de notificacions 
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INTERESSOS DOCENTS I DE RECERCA DEL SOL·LICITANT PER ALS  
PROPERS 5 ANYS 


 (màxim 6 pàgines, en consonància amb el perfil del contracte) 
 


 


Nom                                                     


Cognoms                                                     


DNI, passaport o targeta d’identitat                                                   


 


Interessos docents i de recerca per als propers 5 anys: 
 








 
 
 


 
 
 


ACREDITACIÓ DEL CONEIXEMENT LINGÜÍSTIC DEL CATALÀ 
 


Annex a la sol·licitud d’admissió a concursos de places de Personal Docent i Investigador de la 
Universitat Rovira i Virgili 


 
 
 
 
Cognoms 
Nom  
DNI   


 
Plaça 
Categoria  
 
 
EXPOSO:  
 
Que en aplicació Decret 128/2010, de 14 de  setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del 
professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, acredito el coneixement suficient del 
català acollint-me a la següent possibilitat (marcar una de les tres opcions): 
 
 Acreditació del nivell de suficiència del català (n ivell C) de la Secretaria d e Política Lingüística o 
equivalent, d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen 
els títols, diplomes i cert ificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria d e 
Política Lingüística i l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril que modifica l’anterior. (adjunto fotocòpia del 
certificat de nivell de suficiència del català (C) o equivalent). 
 
 Amb anterioritat a la realització de la prova del concurs d’accés, mitjançant l’acreditació del certificat 
de nivell de suficiència per a personal docent i investigador de la URV.  
 
 Amb posterioritat a la realització de la prova del concurs d’accés, en aplicació l’article 3.7. del Decret 
128/2010  ( Sol·licitud )
 
En aquest cas la persona sol·licitant haurà de justificar la petició d’acollir-se a aquest article davant el vicerectorat 
competent en temes de PDI. S i aquest considera que permet potenciar i afavorir la captació de talent i que queden 
garantits els drets lingüísti cs dels i les estudiants, la persona sol·li citant podrà concursar a la plaça. En el supòsit 
que la guanyi, haurà d'acreditar el coneixement de la llengua en el termini mà xim de dos anys a comptar des de la 
data d'accés a la universitat mitjançant qualsevol dels dos supòsits indicats anteriorment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data  
Signatura  
 
 










Sol·licito: 



Acollir-me a l’article 3.7 d el Decret 128 /2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement 
lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya per la qual cosa: 



 Justifico la sol·licitud:



 Garanteixo que els drets lingüístics dels i les estudiants queden garantits,



 Em comprometo a acreditar el coneixem ent de la llegua catalana en el ter mini màxim de dos anys  a
comptar des de la data d’accés a la universitat mitjançant qualsevol dels mitjans previstos en la Normativa
de Concursos.



Data  
Signatura 



Vicerectora de Personal 








			Justifico la sollicitud: 


			undefined: Off


			Garanteixo que els drets lingüístics dels i les estudiants queden garantits: Off


			Em comprometo a acreditar el coneixement de la llegua catalana en el termini màxim de dos anys a: Off


			Data: 








		equivalent dacord amb lOrdre VCP4912009 de 12 de novembre per la qual es refonen i sactualitzen: Off

		de nivell de suficiència per a personal docent i investigador de la URV: Off

		1282010: On

		Cognoms: 

		Nom: 

		DNI: 

		Plaça: 

		CCE: [ ]

		Data: 








   


 


TRAJECTÒRIA DOCENT DEL SOL·LICITANT 
(màxim 1 pàgina) 


 


Nom   


Cognoms  


DNI, passaport o targeta d’identitat  


 


 








   


 


LLISTA DE LES CINC APORTACIONS ACADÈMIQUES MÉS RELLEVANTS DEL 
SOL·LICITANT 


Nom   


Cognoms  


DNI, passaport o targeta d’identitat  


 


Llista: 


.  
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