SOL·LICITUD D’AVALUACIÓ DEL COMPLEMENT RETRIBUTIU D’ESTÍMUL I
RECONEIXEMENT DE L’EXCEL·LÈNCIA EN INVESTIGACIÓ I LA
TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
CONVOCATÒRIA DE L’ANY 2016

Dades de la persona sol·licitant
Cognoms i nom

DNI

Departament

Adreça postal a l’efecte de notificacions

Categoria

Població

Adreça electrònica

CP

Telèfon

Període avaluable
 Primera sol·licitud (es poden al·legar mèrits de tota la vida professional fins al 31 de desembre de 2015)
 Les sol·licituds de renovació s’avaluaran sobre l’activitat duta a terme des de l’1 de gener de l’any en què es va
obtenir l’avaluació positiva anterior fins al 31 de desembre de 2015.

Requisits que s’han de reunir el 31 de desembre de 2015 (ho certificarà la Secretaria General de la UIB)





Personal docent i investigador amb vinculació de caràcter indefinit a la Universitat de les Illes Balears
Règim de dedicació a temps complet
Estar en possessió del títol de doctor
Dotze anys o més d’antiguitat en activitats docents i/o d’investigació realitzades en règim de dedicació a temps
complet sota qualsevol vinculació laboral, estatutària o administrativa amb universitats espanyoles o de l’estranger,
al CSIC o en centres d’investigació estrangers, sempre que aquesta vinculació es derivi de convocatòries públiques
i competitives (el període de dedicació a temps parcial o amb un contracte de menys de 6 hores per setmana es
valora amb el coeficient 0,5)

Mèrits al·legats contrets en el període avaluable
 Reconeixement d’algun període d’investigació, d’acord amb el que preveu el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost,
sobre retribucions del professorat universitari (trieu una de les dues opcions):
o Dos períodes d’investigació (cal completar la puntuació amb l’informe del GREC)
o Tres o més períodes d’investigació (no cal adjuntar l’informe del GREC)
 Annex: Informe d’avaluació quantitativa de GREC corresponent al període avaluable (en cas de no tenir cap
període d’investigació o sols tenir-ne un)
Amb la signatura de la sol·licitud i de l’annex, em faig responsable de la veracitat de les dades aportades i dels mèrits
al·legats i em compromet a presentar els documents originals justificatius si m’ho requereix la Comissió d’Avaluació.
Palma, ____ d _______________ de 2016
Signatura,

Sr. Rector de la Universitat de les Illes Balears.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades
recollides a la vostra sol·licitud seran incloses en el fitxer Personal docent i investigador gestionat per la UIB, la finalitat del qual és la gestió administrativa i
laboral del personal docent i investigador de la UIB, que inclou la gestió del complement sol·licitada. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb
l’esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
Així mateix, amb la signatura d'aquest document atorgau el consentiment perquè la UIB, en els termes prevists a l’article 11 del Decret 19/2008, de 22 de
febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears, cedeixi les vostres dades a l’AQUIB
amb la finalitat de realitzar d’ofici les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha
de resoldre el procediment.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades,
per exercir els quals us heu d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l’atenció del responsable de seguretat, cra. de
Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les dades i a utilitzar-les
d'acord amb la finalitat esmentada.

