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Departament de Matemàtiques

CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS PER A LA CONTRACTACIÓ DE
NOU PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ (PIF) PER AL
CURS 2016/17
Places ofertades al Departament de
Matemàtiques:
Període de sol.licitud:
Data de publicació de la llista provisional
de candidats admesos i exclosos:
Data de publicació de la llista definitiva
de candidats admesos i exclosos:
Data de resolució:

3
del 12/05/2016 al 24/05/2016
26/05/2016
09/06/2016
04/07/2016

D’acord amb les bases de la convocatòria, publicades al web de la UAB:
http://www.uab.cat/web/personal‐uab/personal‐uab/personal‐academic‐iinvestigador/
convocatories‐de‐pif‐1345702153720.html

els candidats interessat hauran de realitzar una sol.licitud on‐line en l’adreça:
http://eformularis.uab.cat/web/apa/presentacio‐candidats1

adjuntant en format PDF els documents indicats:
a) DNI o passaport
b) Currículum vitae
c) Expedients acadèmics de grau i màster i títols acadèmics oficials que permeten
l’accés al doctorat (en cas de disposar‐hi)
Un cop publicada la llista de candidats admesos i exclosos, els candidats admesos
rebran un correu electrònic des del Departament de Matemàtiques en el qual se’ls hi
demanarà que aportin per correu electrònic i en format PDF la següent documentació,
també obligatòria:
d) Cartes de recomanació
e) Document acreditatiu d’estar admès al Doctorat de Matemàtiques de la UAB o
presentar una carta d’acceptació d’un professor o investigador del
departament, com a director de la tesi.
La publicació de les llistes d’admesos i la resolució definitiva, es farà a través del tauler
d’anuncis electrònic de la seu electrònica de la UAB: https://seuelectronica.uab.cat/
i a la plana web i tauler d’anuncis del Departament: http://www.uab.cat/matematiques/
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