
 
 
 
 
 

CONVOCATÒRIA PER A LA INCORPORACIÓ DE TÈCNICS A GRUPS DE RECERCA 
DE LA UIB 

 
En data 21 de novembre de 2007, des d’el Vicerectorat d’Investigació es varen convocar ajudes 
per a la incorporació de tècnics, preferentment dels cicles formatius de grau mitjà, a grups de 
recerca reconeguts de la UIB.  
 
La Comissió d’Investigació reunida el dia 20 de desembre de 2007, amb aplicació dels criteris 
indicats a la convocatòria, va decidir concedir una plaça a cada un dels grups de recerca 
següents: 
 
1. Oceanografia Física i Litoral 
2. Sistemes, Robòtica i Visió 
3. Física Atòmica, Molecular i Nuclear 
4. Estudis de Gènere 
5. Neuropsicologia Clínica 
6. Química Supramolecular / Biologia Cel·lular del Càncer i Oncologia Translacional. 
7. Tecnologia Electrònica 
8. Desenvolupament i Psicopatologia 
9. Química Analítica, Automatització i Medi Ambient 
10. Arquitectura i Comportaments de Sistemes Informàtics i de Comunicacions 
11. Unitat de Gràfics, Visió i Intel·ligència Artificial 
12. Microbiologia 
 
La present convocatòria és per cobrir la plaça de personal tècnic que s’ha adjudicat a cada un 
dels grups de recerca esmentats. S’adjunta a aquesta convocatòria el perfil de cada una de les 
places (annex A). 
 
La relació del personal tècnic amb la Universitat serà el que marqui la legislació vigent, 
mitjançant un contracte per obra i servei, que estarà lligat a un projecte de recerca del grup. La 
durada del contracte serà, com a màxim, d’un any. 
 
Cada sol·licitant pot presentar-se a tantes places com estigui interessat. El sou de la plaça serà, 
inclòs el cost de la Seguretat Social, el que queda establert a cada un dels perfils (annex A). 
 
La incorporació podrà fer-se, com a màxim, fins a l’1 de juliol de 2008 inclòs. En cas de 
renúncia de la persona escollida, el grup de recerca la podrà substituir una única vegada. 
 
1. REQUISITS DE LES SOL·LICITUDS 

 
1.1. Els interessats han de presentar la següent documentació: 
 
a) Instància dirigida al Vicerector d’Investigació (annex B). 
 
b) Currículum, fotocòpies de la titulació que es tengui i dels documents que acreditin el que 
s’exigeix a cada un dels perfils de les places que surten a l’annex A. 
 
c) Fotocòpia del DNI, de les dades bancàries i de la cartilla de la seguretat social (o tarja 
sanitària). 



 
 
 
 
 
d) El termini màxim per presentar les sol·licituds 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 règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, acaba el dia 17 de febrer de 2008. 
 
La instància, juntament amb la convocatòria, la podeu trobar a l’Oficina de Suport a la Recerca 
i a l’adreça d’internet: http://osr.uib.es. 
 
2. ADJUDICACIÓ 

 
2.1. El Vicerector d’Investigació, o qui delegui, juntament amb l’investigador responsable de 
cada grup de recerca, o qui delegui, un cop avaluats els currículums, serà l’encarregat de 
seleccionar els candidats. 

 
3. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

 
3.1. La resolució de la convocatòria es durà en un termini màxim de tres mesos. 
 

 Es publicarà al tauler d’anuncis de Son Lledó i a l’adreça d’Internet següent: http://osr.uib.es. 
 

4.  NORMA FINAL 
 
4.1. La present convocatòria i tots els actes administratius que es derivin d’aquesta 
convocatòria es poden impugnar en els casos i en la forma establerts per la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 

 
Palma, 1 de febrer de 2008 
 
El Vicerector d’Investigació, 
 
 
 
 
Jordi Lalucat 

 
 
 
 

 


