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CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSOR ASSOCIAT 

 

El Departament de Filologia Espanyola de la UAB convoca cinc places de professor 

associat. 

 

1. Característiques de les places: 

- Categoria: Professor associat A36 

- Sou brut anual: 15.154 euros 

- Durada del contracte: Un any acadèmic 

- Dedicació: Temps parcial 

- Perfil: Filologia Espanyola 

 

2. Requisits per optar a les places: 

2.1. Titulació: Llicenciatura/ Grau en Filologia Hispànica (o àmbits afins) i Màster 

(qualsevol relacionat amb l’àmbit filològic). Es valorarà el títol de doctor. 

2.2. Document que acrediti haver tingut activitat laboral fora de l’àmbit acadèmic 

universitari durant 2 anys, en els darrers 4. Aquesta haurà de ser a temps 

complet i,  excepcionalment, si és a temps parcial, haurà de ser superior a la 

dedicació horària del contracte de  professor associat. L’acreditació d’aquest 

requisit en funció de la tipologia de treballador és la següent: 

 Autònoms: Informe de vida laboral de la seguretat social.  

 Treballadors per compte aliè: Informe de vida laboral de la seguretat 

social i còpia del contracte o certificat de l’empresa on consti la categoria 

professional.  

 Personal funcionari: certificat de serveis prestats o l’informe de vida 

laboral, en el cas que cotitzin per seguretat social.  

 Personal NO acadèmic d’altres universitats: certificat de serveis prestats. 

 

3. Presentació de la documentació 

- Les persones interessades hauran d’enviar la documentació requerida a l’apartat 

2.2., juntament amb un currículum actualitzat a l’adreça electrònica: 

Cristina.Buenafuentes@uab.cat 

- La data límit per enviar la documentació és el 15 de maig de 2016. 

 

4. Procediment d’adjudicació de les places 

 

La Comissió de docència del Departament de Filologia Espanyola s’encarregarà 

d’establir una baremació de mèrits i d’adjudicar les places en funció dels currículums 

dels candidats. En cas que sigui necessari es convocarà als candidats a una entrevista 

presencial. 
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