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CONVOCATÓRIA PER A LA INCORPORACIÓ DE TÉCNICS A GRUPS DE RECEI{CA
DE LA UIB

En data 26 de novembre de 2009, des d’el Vicerectorat d’lnvestigació es varen convocar ajudes
per a la incorporació de técnics, preferentment deis cicles formatius de grau mitjá, a grups de
recerca reconeguts de la UlB.

La Comissió d’Investigació reunida el dia ¡0 de febrer de 2010, en aplicació deis criteris
indicats a la convocatória i arnb l’avaluació prévia de la Coinissió Avaluadora de l’OSR, va
decidir concedir una plaça a cada un deis grups de recerca segtients:

1. Relativitat i cosmología
2. Investigació i formació educativa i social
3. Recursos marins renovales i medi arnbient
4. Nutrició comunitária ¡ estrés oxidatiu
5. Bioquímica, biologia molecular, nutrició ¡ biotecnologia
6. Enginyeria de ledificació ¡la gestió energética
7. Perspectives históriques sobre textos i discurs

La present convocatória és per cobrir la plaça de personal técnic que s’ha adjudicat a cada un
deis grups de recerca esmentats. S’adjunta a aquesta convocatória el perfil de cada una de les
places (annex A).

La relació del personal técnic amb la Universitat será el que rnarqui la legislació vigent,
mitjançant un contracte per obra i servei, que estará lligat a un projecte de recerca del grup. La
durada del contracte será, com a rnáxim, d’un any.

Cada sollicitant pot presentar-se a tantes places com estigui interessat. El son de la plaça scra,
inclós el cost de la Seguretat Social, el que queda establert a cada un deIs perílis (annex A).

La incorporació podrá fer-se, com a rnáxim, fins a l’l de juliol de 2010 inclós. En cas de
renúncia de la persona escollida, el grup de recerca la podrá substituir una única vegada.

1. REQUISITS DE LES SOLtICITUDS

l. Els interessats han de presentar la següent docurnentació:

a) Instáncia dirigida al Vicerector d’investigació (annex B).

b) Currículum, fotocópies de la titulació que es tengui i deis documents que acreditin el que
s’exigeix a cada un deis perfils de les places que surten a l’annex A.

c) Fotocópia del DNJ, de les dades bancáries i de la cartilla de la seguretat social (o tarja
sanitária).
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d) El termini máxim per presentar les sollicituds al Registre General de la UIB, a les unitats de
registre en funcionament als centres de la UIB, o en la forma que s’estableix a l’article 38.4) de
la Llei 30 1992, de 26 de novembre, de régim jurídic de les administracions públiques del
procediment administratiu comú, acaba el dia 8 de rnarç de 2010.

La instáncia, juntament arnb la convocatória, la podeu trobar a l’Oficina de Supon a la Recei-ca
i a l’adreça d’internet: http: osr.uib.es.

2. ADJIJDICACIÓ

2.1. El Vicerector d’lnvestigació, o qul delegui,juntament arnb l’investigador responsable de
cada grup de recerca, o qui delegui, un cop avaluats els currículums, será l’encarregat de
seleccionar els candidats.

3. RESOLUCIÓ DE LA CON VOCATÓRIA

3.I. La resolució de la convocatória es durá en un terinini máxim de tres mesos.

3.2. Es publicará al tauler d’anuncis de Son Lledó ¡ a l’adreça d’Internet següent:
http://osr. u i b.es.

4. NORMA FINAL

4.1. 1 a present convocatória i tots els actes administratius que es denivin d’aquesta
convocatória es poden impugnar en els casos ¡ en la forma establerts per la LId 30 1992, de 26
de novembre, de régimjurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu
cornú.

Palma, 18 de febrer de 2010

El Vicerector d’Investigació,

rdi Lalucat
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