
CONVOCATÒRIA DE BECA PREDOCTORAL D'INVESTIGACIÓ EN EL
DEPARTAMENT D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA (UV-BI-12-014)

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2012, del Rectorat de la Universitat de València, per la
qual convoca a concurs públic UNA BECA PREDOCTORAL D'INVESTIGACIÓ EN EL
DEPARTAMENT D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA (UV-BI-12-014).

Bases de la convocatòria

1. TÍTOL DEL PROJECTE:
ENCARGO: DESARROLLO DE UNA PLACA ELECTRONICA Y SU PROGRAMACION
PARA EL CONTROL DEL SISTEMA BIOCALIBRA, dirigit pel doctor/a ALFREDO
ROSADO MUÑOZ, del departament d'ENGINYERIA ELECTRÒNICA

2. NOMBRE PLACES: 1

3.PERFIL DE LA BECA:
3.1. Requisits:

3.1.1.- Enginyeria Electrònica, Enginyeria Informàtica o afí, amb especialització en
disseny de sistemes software per a servidors web i Internet. obtesa en qualsevol pais de
la Unió Europea. Els títols obtinguts a països no pertanyents a la Unió Europea o en
centres espanyols no oficials hauran d'estar oficialment reconeguts. Als únics efectes
d'aquesta convocatòria, es considerarà reconegut el títol quan el sol.licitant acredite
l'admissió a un Programa de Doctorat de la Universitat de València, amb els efectes
limitats a què es refereixen els apartats 2 i 3 de la disposició addicional primera del Reial
Decret 778/1998.
3.1.2.- Posseir una nota mitjana de l'expedient acadèmic igual o superior a 6'5, calculada
sobre la totalitat dels crèdits avaluats del 1er i del 2on cicle.

3.2. Mèrits que es valoraran:
3.2.1.- Títol de Màster o equivalent (al menos 300 ECTS). Coneixements d'anglés a nivell
B2 o superior, de disseny electrònic analògic i digital, de programació de FPGA amb
VHDL, de programació de microcontroladors, de programació MATLAB, de programació
web, de xarxes neuronals, servidors d'internet i xarxes de computadors: protocols TCP/IP,
UDP, HTML, PHP i altres, maneig de software de disseny de plaques PCB de circuit
imprés: ORCAD, ALTIUM

3.3. Objectius del becari:
3.3.1.- Col·laborar en el projecte d'investigació.

3.4. Condicions de la beca:
3.4.1.- Durada: 12 mesos.
3.4.2.- Dotació: 1.200,00 €/mes brutes. A més, els beneficiaris seran inclosos en el Règim
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General de la Seguretat Social, de conformitat amb el RD 1493/2011, de 24 d'octubre.
3.4.3.- Incompatibilitat amb qualsevol altra beca o ajuda finançada amb fons públics o
privats, així com amb qualsevol sou o salari, excepte els contractes derivats de l'aplicació
de l'article 83 de la LOU.
3.4.4.- Aquesta beca no estableix relació laboral ni contractual amb la Universitat de
València ni compromís quant la posterior incorporació a la plantilla de la Universitat.
3.4.5.- El gaudiment d'aquesta beca podrà quedar sense efecte de no realitzar-se les
aportacions econòmiques que, per projecte d'investigació, conveni o contracte amb la
Universitat de València, donaren origen a aquesta convocatòria.
3.4.6.- El gaudiment d'aquesta beca i/o d'altres de característiques anàlogues, no podrà
superar els 48 mesos de duració total.
3.4.7.- Igualment, la beca podrà quedar sense efecte per incumpliment de les obligacions
del becari, o per informe negatiu raonat del director de la beca.
3.4.8.- En el cas de lectura de la tesi doctoral, la beca haurà de finalitzar l'últim dia del
mes següent de la data de la lectura, atès el caràcter predoctoral d'aquesta beca. El
beneficiari haurà de comunicar-ho per escrit al Vicerectorat d'Investigació dins del termini
de 10 dies des de la data de lectura. L'incompliment d'aquesta condició podrà comportar
la revocació de la beca.
3.4.9.- Aquesta convocatoria es publica dins del marc de l'Estatut del Personal
Investigador en Formació de la Universitat de València (ACGUV 170/2006), modificat per
Acord de Consell de Govern (ACGUV 161/2007) i del Reglament de nomenament de
becaris propis a càrrec de projeces, contractes i convenis d'investigació (ACGUV
187/2004), modificat per Acord de Consell de Govern (ACGUV 193/2006).
3.4.10.- La presentació de sol·licitud per a la concessió de la beca implicarà la total
acceptació de les bases d'aquesta convocatòria per part del sol·licitant.

4. DOCUMENTACIÓ:
Instància, Certificat acadèmic detallat original o fotocòpia compulsada (els estudiants de
la Universitat de València podran presentar còpia informativa del expedient acadèmic) i
curriculum vitae amb fotocòpia que justifique els mèrits aportats.
En cas de sol·licitants que hagen cursat estudis a l'estranger caldrà aportar, a més de
l'esmentada certificació oficial, una traducció jurada del seu expedient acadèmic si s'ha
expedit en un idioma diferent a l'espanyol, i una declaració, signada pel sol·licitant, en què
conste la nota mitjana, calculada d'acord amb Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre,
pel que s'estableix el sistema auropeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les
titulacions amb caràcter oficial.
Els sol·licitants podran recuperar els documents originals presentats amb les sol·licituds
desestimades transcorreguts tres mesos des de la resolució de la convocatòria. Una
vegada conclòs aquest termini seran destruïts.

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
5.1.- Les sol·licituds, adreçades al Director/a del departament o institut d'adscripció de la
beca, s'hauran de presentar en el registre general (Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010
València) i registres auxiliars de la Universitat de València, o per qualsevol dels mitjans
previstos en 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. (El termini de
presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 23 de febrer de 2012 i finalitzarà el dia
07 de març de 2012).
5.2.- Prèviament a la presentació de la sol·licitud, segons el que disposa el punt 5.1, els
sol·licitants hauran de complimentar el model de presentació telemàtica, disponible al
servidor WEB del Servei d'Investigació, en la adreça electrònica
http://www.uv.es/=serinves/v/anun/beques.shtml, i imprimir el formulari corresponent
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(document PDF). Aquest imprés, degudament signat, constituirà el primer document de la
sol·licitud a presentar en el Registre General.

6. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Les sol·licituds seràn avaluades per una Comissió de Selecció, de conformitat amb el
Reglament de nomenament de becaris propis a càrrec de projectes, convenis i contractes
d'investigació, aprovat pel Consell de Govern el 3 d'octubre 2006, la qual elevarà la
corresponent proposta d'adjudicació al Vicerectorat d'Investigació i Política Científica.

7. PROPIETAT INDUSTRIAL
La titularitat de la propietat industrial derivada dels resultats de la investigació en
projectes, contractes i convenis en què participen els becaris o becàries correspon a la
Universitat de València, sense perjudici del dret d'aquells/es a participar en els
rendiments que es deriven de conformitat amb la legislació vigent.
Els becaris o becàries estan obligades a observar la deguda reserva respecte a les dades
o informació confidencial de caràcter científic, tècnic o comercial als quals poguera
accedir durant el desenvolupament de la seua investigació. La violació d'aquesta
obligació, així com la indeguda utilització de la informació, suposarà incòrrer en les
responsabilitats de qualsevol tipus que resulten procedents, i serà exigible directament al
causant la indemnització dels danys i perjudicis ocasionats.

8. INFORMACIÓ
Per a qualsevol informació sobre requisits i documentació, cal adreçar-se al Servei
d'Investigació de la Universitat de València.
Contra aquesta Resolució que posa fí a la via administrativa, és podrà presentar un
recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, segons estableix l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el términi de dos
mesos comptats a partir de l'endemà de la data de la seua publicació.

València, 22 de febrer de 2012 - EL VICERECTOR D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA
CIENTÍFICA:

Pedro M. Carrasco Sorli
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