DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ADJUNTAR AL FORMULARI DE CONTRACTACIÓ
CURS 2021-2022

PROFESSORS ASSOCIATS / ASSOCIATS MÈDICS DE NOU INGRÉS
1 fotocòpia de les dades bancàries on consti el número de compte i el nom del titular
1 fotocòpia del NIF / NIE
1 fotocòpia del número de la seguretat social,
Muface o Mugeju

Si no es disposa d'aquest número, s'ha de demanar a
qualsevol administració de la Tresoreria General de la
Seguretat Social. En el cas del professorat estranger no
comunitari, aquest haurà d'anar amb el TA1 complimentat.
No serveix la còpia de la targeta d'assistència sanitària.

Imprès IRPF
Certificat mèdic

Que acrediti no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic
incompatible amb el desenvolupament del lloc de treball.

Declaració de llocs de treball
Fotocòpia de la sol.licitud de compatibilitat

Per als professors associats que tinguin una altra activitat en
el sector públic. Excepte els professors associats mèdics.

Certificat de l'horari de docència a la UAB

Per als professors associats que tinguin una altra activitat en

signat pel director/a de departament

el sector públic, excepte els professors associats mèdics. S'han
de detallar els dies i les hores a la setmana.

Resolució de compatibilitat

Imprescindible per a tramitar el contracte del PAS UAB
Capítol I

Acreditació de la relació laboral o professional

Excepte professors associats mèdics. Veure al final d'aquest

fora de l'àmbit acadèmic universitari
Imprès TC/4

document com acreditar aquest requisit.
Per tramitar la pluriocupació, excepte autònoms i Muface
(opcional en el cas que el professor vulgui sol·licitar la
pluriocupació).

Fotocòpia de la titulació que posseeixin

En el cas dels títols de doctor, còpia de l'expedient acadèmic
on consti el programa de doctorat (sempre que no figuri en el
títol). Els títols obtinguts a l'estranger hauran d'estar
homologats, i els de la Unió Europea hauran d'estar
reconeguts pel MEC. Caldrà aportar còpia del títol estranger i
de la homologació.

Permís de treball i de residència

Per als professors no comunitaris

Annex I - Reconeixement de triennis

L'ha d'omplir el personal que la seva ocupació principal no
sigui dins de l'administració pública.

PROFESSORS LECTORS / INVESTIGADORS POSTDOCTORALS / AGREGATS DE NOU INGRÉS
1 fotocòpia de les dades bancàries on consti el número de compte i el nom del titular
1 fotocòpia del NIF / NIE
1 fotocòpia del número de la seguretat social,

Si no es disposa d'aquest número, s'ha de demanar a

Muface o Mugeju

qualsevol administració de la Tresoreria General de la
Seguretat Social. En el cas del professorat estranger no
comunitari, aquest haurà d'anar amb el TA1 complimentat.
No serveix la còpia de la targeta d'assistència sanitària.

Imprès IRPF
Certificat mèdic

Que acrediti no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic
incompatible amb el desenvolupament del lloc de treball.

Declaració de llocs de treball
Acreditació ANECA o AQU

Excepte per als Investigadors Postdoctorals

Fotocòpia del títol de doctor

En el cas dels títols de doctor, còpia de l'expedient acadèmic
on consti el programa de doctorat (sempre que no figuri en el
títol). Els títols obtinguts a l'estranger hauran d'estar
homologats, i els de la Unió Europea hauran d'estar
reconeguts pel MEC. Caldrà aportar còpia del títol estranger i
de la homologació.

Permís de treball i de residència

Per als professors no comunitaris

Annex I - Reconeixement de triennis

L'ha d'omplir el personal que la seva ocupació principal no
sigui dins de l'administració pública.

PROFESSORS VISITANTS DE NOU INGRÉS
1 fotocòpia de les dades bancàries on consti el número de compte i el nom del titular
1 fotocòpia del NIF / NIE
1 fotocòpia del número de la seguretat social,

Si no es disposa d'aquest número, s'ha de demanar a

Muface o Mugeju

qualsevol administració de la Tresoreria General de la
Seguretat Social. En el cas del professorat estranger no
comunitari, aquest haurà d'anar amb el TA1 complimentat.
No serveix la còpia de la targeta d'assistència sanitària.

Imprès IRPF
Certificat mèdic

Que acrediti no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic
incompatible amb el desenvolupament del lloc de treball.

Declaració de llocs de treball
Fotocòpia de la titulació que posseixin

En el cas dels títols de doctor, còpia de l'expedient acadèmic
on consti el programa de doctorat (sempre que no figuri en el
títol)

Permís de treball i de residència

Per als professors no comunitaris

Programa d'activitats

Programa d'activitats que desenvoluparà a la UAB
En el moment que es proposi la contractació han de ser

Certificat de vinculació

investigadors o professors en una altra universitat o centre
d’investigació superior. En cas de professors visitants a temps
complet no es podrà tenir una altra vinculació contractual a la
data d’inici del contracte

VARIACIÓ CONTRACTUAL A PROFESSOR ASSOCIAT
Declaració de llocs de treball
Fotocòpia de la sol.licitud de compatibilitat

Per als professors associats que tinguin una altra activitat en
el sector públic.

Certificat de l'horari de docència a la UAB

Per als professors associats que tinguin una altra activitat en

signat pel director/a de departament

el sector públic, excepte els professors associats mèdics. S'han
de detallar els dies i les hores a la setmana.

Resolució de compatibilitat

Imprescindible per a tramitar el contracte del PAS UAB
Capítol I

Acreditació de la relació laboral o professional

Excepte professors associats mèdics. Veure al final d'aquest

fora de l'àmbit acadèmic universitari.

document com acreditar aquest requisit.

Imprès TC/4

Per tramitar la pluriocupació, excepte autònoms i Muface
(opcional en el cas que el professor vulgui sol·licitar la
pluriocupació).

Permís de treball i de residència

Per als professors no comunitaris

VARIACIÓ CONTRACTUAL A PROFESSOR LECTOR / INVESTIGADOR POSTDOCTORAL / AGREGAT
Declaració de llocs de treball
Acreditació ANECA o AQU

Excepte per als Investigadors Postdoctorals

Fotocòpia del títol de doctor

En el cas dels títols de doctor, còpia de l'expedient acadèmic
on consti el programa de doctorat (sempre que no figuri en el
títol). Els títols obtinguts a l'estranger hauran d'estar
homologats, i els de la Unió Europea hauran d'estar
reconeguts pel MEC. Caldrà aportar còpia del títol estranger i
de la homologació.

Permís de treball i de residència

Per als professors no comunitaris

VARIACIÓ CONTRACTUAL A PROFESSOR VISITANT
Declaració de llocs de treball
Permís de treball i de residència

Per als professors no comunitaris

Programa d'activitats

Programa d'activitats que desenvoluparà a la UAB

Certificat de vinculació

En el moment que es proposi la contractació han de ser
investigadors o professors en una altra universitat o centre
d’investigació superior. En cas de professors visitants a temps
complet no es podrà tenir una altra vinculació contractual a la
data d’inici del contracte

PRÒRROGA DELS PROFESSORS ASSOCIATS (excepte associats mèdics)
Declaració de llocs de treball
Resolució de compatibilitat

Imprescindible per a tramitar el contracte del PAS UAB
Capítol I

Acreditació de la relació laboral o professional

Veure al final d'aquest document com acreditar aquest

fora de l'àmbit acadèmic universitari.

requisit.

Permís de treball i de residència

Per als professors no comunitaris

Imprès TC/4

Per tramitar la pluriocupació, excepte autònoms i Muface
(opcional en el cas que el professor vulgui sol·licitar la
pluriocupació).

PRÒRROGA DELS PROFESSORS LECTORS / INVESTIGADORS POSTDOCTORALS / VISITANTS
Declaració de llocs de treball
Permís de treball i de residència

Per als professors no comunitaris

PROFESSORS ASSOCIATS QUE JA HAN ESTAT CONTRACTATS EN CURSOS ANTERIORS
Declaració de llocs de treball
Fotocòpia de la sol.licitud de compatibilitat

Per als professors associats que tinguin una altra activitat en
el sector públic. Excepte els professors associats mèdics.

Certificat de l'horari de docència a la UAB

Per als professors associats que tinguin una altra activitat en

signat pel director/a de departament

el sector públic, excepte els professors associats mèdics. S'han
de detallar els dies i les hores a la setmana.

Acreditació de la relació laboral o professional

Excepte professors associats mèdics. Veure al final d'aquest

fora de l'àmbit acadèmic universitari.

document com acreditar aquest requisit.

Imprès TC/4

Per tramitar la pluriocupació, excepte autònoms i Muface
(opcional en el cas que el professor vulgui sol·licitar la
pluriocupació).

Imprès IRPF
Només en el cas que hagin canviat, respecte a lúltim
Dades acadèmiques

contracte.

Permís de treball i de residència

Per als professors no comunitaris

BAIXA PER RENÚNCIA D'UN CONTRACTE EN VIGOR
En el cas del professorat que, tenint un contracte en vigor, causi baixa voluntària, s’haurà d'enviar el formulari
corresponent adjuntant la carta de renúncia signada, que podreu trobar a l'Extranet.

PLACES DE FACTURA
Caldrà indicar, al formulari de contractació, el projecte finançador.

ACREDITACIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL O PROFESSIONAL FORA DE L'ÀMBIT ACADÈMIC UNIVERSITARI

D’acord amb l’article 16.3 del Conveni Col·lectiu del PDI de les Universitats Catalanes, caldrà acreditar estar exercint
una activitat laboral o professional (*) fora de l’àmbit acadèmic universitari en el moment de la contractació, o en cas
de no exercir-la, acreditar haver-la exercit un mínim de 2 anys en els darrers 4 anys.
(*) L’activitat laboral o professional s’acreditarà aportant els següents documents:
Autònoms/Professionals: Informe de vida laboral de la Seguretat Social o certificat del col·legi oficial on consti la
data d’alta i el pagament de les quotes, en cas de no estar obligats a afiliar-se al règim d’autònoms, i certificat
conforme s’ha presentat la declaració de l’IVA o de l’IRPF del trimestre anterior, quan es tracti de professionals que
estiguin donats d’alta en aquest règim de la Seguretat Social.
Treballadors per compte aliè. Còpia del contracte vigent i darrer rebut de nòmina, o certificat de l’empresa on consti
la categoria professional, o informe de vida laboral de la seguretat social en cas que no s’estigui treballant
actualment.
Funcionaris. Certificat de serveis prestats o l’informe de vida laboral, en el cas que cotitzin per seguretat social. En el
cas del personal NO acadèmic d’altres universitats, hauran d’aportar obligatòriament el certificat de serveis prestats.

