
 
 

 

 
 
 

INSTRUCCIÓ PER A LA REALITZACIÓ  

DE CONCURSOS INTERNS DE PROVISIÓ DE PLACES  

DE PROFESSOR ASSOCIAT DE FISIOTERAPIA 

 PER AL DEPARTAMENT DE MEDICINA 
 

 
 
Les places de professor associat de fisioteràpia del Departament de Medicina que 

quedin buides per renúncia o baixa del professor anteriorment contractat han de 

proveir-se mitjançant un concurs intern seguint el procediment indicat a continuació: 

 
 El director del Departament de Medicina, a proposta del Coordinador/a de 

Grau, convocarà les places que han de sortir a concurs intern. Aquesta 

convocatòria seguirà el model que es troba en l’Annex 1. 

 
 El director del Departament signarà la proposta de Comissió que jutjarà el 

concurs intern i que li farà arribar el Coordinador de la Unitat Docent del Parc de 

Salut Mar en el document que trobareu a l’Annex 2. 

 

 Aquesta comissió que haurà d’avaluar els concursos estarà formada per tres 

professors doctors (President, Secretari i Vocal) de la Facultat de Medicina. 

 
 La custòdia de la convocatòria, de la proposta del tribunal i, finalment, de l’acta 

del concurs intern es farà al Departament de Medicina. La Unitat Docent del Parc 

de Salut Mar pot quedar-se amb la resta de documentació (sol·licituds i 

baremacions del tribunal), així com còpia dels altres documents. 

 
 La Unitat Docent del Parc de Salut Mar prepararà la proposta de contractació un 

cop tingui còpia de l’acta del concurs intern. 

 
D’acord amb el que estableix el Text refós del reglament de personal acadèmic de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (17/11/2010) les condicions de contractació del 

professorat de fisioteràpia es regiran per la normativa vigent. La relació contractual del 

professorat associat de fisioteràpia amb la UAB és de caràcter laboral de durada temporal 

i llur dedicació serà a temps parcial. És per això que les places es convoquen per a un curs 

acadèmic, sent prorrogables si no hi ha renúncia o baixa aprovada pel Coordinador de la 

Unitat Docent del Parc de Salut Mar. 

 
El procediment per seleccionar el professorat s’ha de fer de la manera més acurada 

possible per a assolir l’objectiu de contractar el personal més capacitat per a la 

docència dels nostres estudiants. 
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ANNEX 1 

 

CONVOCATÒRIA DE CONCURS INTERN 

DEPARTAMENT DE MEDICINA 
PROFESSOR ASSOCIAT DE FISIOTERÀPIA 

UNITAT DOCENT DEL PARC DE SALUT MAR 
CURS (..........) 

 

 

 
El Departament de Medicina, a proposta de la de la Unitat Docent del Parc de Salut Mar, 

convoca (...) places de professor associat de fisioteràpia (identificador de la plaça) per al 

Departament de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
D’acord amb el que estableix el Text refós del reglament de personal acadèmic de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (17/11/2010) les condicions de contractació del 

professorat es regiran per la normativa vigent. La relació contractual del professorat 

associat de fisioteràpia amb la UAB és de caràcter laboral de durada temporal i llur 

dedicació serà a temps parcial. 
 
 

1a) REQUISITS DEL CANDIDATS 

 
 No patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui 

incompatible amb el desenvolupament de les corresponents funcions. 

 

 No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol 

de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat per al desenvolupament 

de les funcions públiques. 

 

 Exercir la seva activitat professional com a fisioterapeuta (preferentment en una 

institució sanitària de la UAB o adscrita a la UAB) 

 

 No haver complert 65 anys. 

 

 Els candidats hauran d’estar en possessió d’aquests requisits en data anterior al 

termini de presentació de sol·licituds. 
 

 
 

2A) SOL·LICITUDS 

 
Es presentarà una sol·licitud a la Gestió Acadèmica de la Unitat Docent del Parc de 

Salut Mar (horari de 9 a 19 hores), amb les dades personals (especificant la plaça 

assistencial que ocupa), correu electrònic, telèfon i especificant també la plaça a la que 

opta. S’adjuntarà un currículum vitae resumit (màxim 5 pàgines) i fotocòpia del 

DNI/NIE. 
 

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia (data: es recomana que entre la 

publicació de la convocatòria i aquest termini passin 15 dies). 



 
 

 

 

 
3a) DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS 

 

 
 

El criteris que tindrà en compte la comissió designada per a l’avaluació dels candidats 

seran: 

 
1) Tenir activitat assistencial directament relacionada amb el tipus de docència 

a impartir. 

 
2) Valoració del currículum vitae. 

 
3) Experiència docent. 

 
La Comissió es reserva la possibilitat de fer una entrevista personal als candidats si ho 

considera oportú. 

 
La Comissió redactarà i signarà l’acta. Després remetran aquesta acta al Director del 

Departament de Medicina. La comunicació als candidats es farà des de la Unitat Docent 

del Parc de Salut Mar. 
 

 
 

4a) RECLAMACIONS 

 
Contra la proposta de la Comissió, els candidats podran presentar reclamació davant el 

President de la Comissió, en el termini màxim de deu dies a comptar des del dia següent 

a aquell en el que la comissió fa públic el resultat del concurs. 
 

 
 

Signat per: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Director del Departament Coordinador de la Unitat Docent 

 

 
 

Barcelona, ... de ... de 20.. 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

COMISSIÓ AVALUADORA PLAÇA 

PROFESSOR ASSOCIAT DE FISIOTERÀPIA 

 
DEPARTAMENT: 

UNITAT DOCENT: 

IDENTIFICADORS PLACES A CONCURS: 
 

Proposta dels membres que formaran part de la Comissió que jutjarà les places del Departament Universitari 

i Unitat Docent esmentats. 

 
MEMBRES NOMENATS PEL DEPARTAMENT UNIVERSITARI 

 
PRESIDENT/A  

(nom i cognoms) 
 

UNIVERSITAT CATEGORIA 

DEPARTAMENT ÀREA CONEIXEMENT 

UNITAT DOCENT ESPECIALITAT MÈDICA 

 
SECRETARI/A 

                  (nom i cognoms) 

 

UNIVERSITAT CATEGORIA 

DEPARTAMENT ÀREA CONEIXEMENT 

UNITAT DOCENT ESPECIALITAT MÈDICA 

 
VOCAL  

(nom i cognoms) 
 

UNIVERSITAT CATEGORIA 

DEPARTAMENT ÀREA CONEIXEMENT 

UNITAT DOCENT ESPECIALITAT MÈDICA 

 
 

 

 
El/la Director/a del Departament  

 

 
 
 

Signat:  

 BARCELONA, de 20… 


