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CON VOCATÓRIA PER A LA INCORPORACIÓ Dl 1 LCNICS A GR PS DE RECERCA
DE LA Ul13

En data 17 de desembre de 2010, des d’el Vicerectorat d’lnvestigacio es varen convocar ajudes
per a la incorporació de técnics, preferentment deis cicles Formatius de grau mitjá, a grups de
reeerca reconeguts de la UIB.

La Comissió d’Investigació reunida el dia 7 de febrerde 2011, en aplicació deis criteris indicats
a la convocatória 1 amb l’avaluació právia de la Cornissió Avaluadora de l’OSR, va decidir
concedir una plaça a cada un deis grups de recerca scgüents:

1. Bioquímica, biología molecular, nutrició 1 biotecnologia
2. Relativitat i cosmologia
3. Grup d’ecologia de poblacions 1 comunitats
4. Litiasi renal 1 biomineral ització
5. Educació 1 ciutadania
6. Enginyeria agroalimcntária
7. Tecnologies de la informació multimédia
8. Ciéncia, tecnología i societat

La present convocatória ás 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 relacio del personal técnic amb la Universitat será el que niarqui la legislaeió vigent
initjançant un eontracte per obra i servei, que estará liigat a un projecte de recerca del grup. ¡ a
durada del contraete será, com a máxim, d’ un any.

Cada sollicitant pot presentar-se a tantes places com estigul inleressat. El sou de la plaça será,
inelós el cost de la Seguretat Social, el que queda establert a cada un deis perfils (annex A).

La incorporació podrá fer—se, com a ináxim, fins a 1’ 1 de juliol de 2011 inclós.En cas de
renúncia de la persona escollida, el grup de reeerca la podrá substituir una uniea vegada.

1. REQUISITS DE LES SOLLICITUDS

II. Els interessats han de presentar la següent documentacló:

a) lnstáneia dirigida al Vicereetor d’Invcstigaeio (annex B).

b) Currículuni, fotocópies de la titulació que es tengul i deis documents que acreditin el que
s’exigeix a cada un deis perfiis de les places que surten a l’annex A.
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e) El termini máxim per presentar les sollieituds al Registre General de la t 113, a les unilats de
registre en funcionament als centres de la U113, o en la Corita que s’estableix a l’artiele 38.4) de
la Llei 30 1992, de 26 de novembre, de rógirn jurídie de les adrninistracions públiques i del
proeedirnent administratiu coinú, acaba el dia 4 de inarç de 2011.

La instancia, juntament anib la convocatória, la podeo trobar a FOíieina de Suport a la Recerca
i a l’adreça d’internet: http: www.uib.cal recerca ajuts

2. ADJI. DICACIÓ

2. 1 . El Vicerector d’ Investigado, o gui clelegui, juntament amb l’investigador responsable de
cada grup de reeerea, o qui delegui, un eop avaluats els eurrículurns, será l’enearre°at de
seleccionar els eandidats.

3. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATORIA

3.1. La rcsolueió de la eonvoeatória es durá en un termini rnáxini de tres mesos.

3.2. Es publicará al tauler d’anuncis de Son Lledó i a l’adreça d’lnternet següent;
http: www.uib.eat recerea ajuts/.

4. NORMA FINAL

4.!. 1a present convocatória i tots cis aetes administratius que es derivin d’aquesta
convoeatória es poden impugnar en els casos i en la forma establerts perla 1 lei 30/1992, de 26
de novembre, de régiin jurídie de les adrninistracions públiques ¡ del procedirnent administratiu
eomú.

Palma, 21 de febrer de 2011
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