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pàgina seguent





• Divulgació de la informació, assistència i orientació al  
personal usuari sobre els processos que es gestionen C1

Àrea de Formació del PAS

• Detecció de necessitats formatives C2

• Elaboració i execució del Pla de Formació: C3- C4

• Organització, desenvolupament, certificació i avaluació 
de les accions formatives programades

• Gestió dels programes de formació i acreditació en  
valencià i altres llengües no oficials (anglès, francès i 
alemany)

• Convocatòria anual del Pla de Formació Contínua
• Organització del Pla d’acolliment del nou personal fun-

cionari
• Organització de cursos relacionats amb la promoció del 

PAS: cursos inclosos en processos de selecció i cursos 
d’habilitació acadèmica

• Gestió dels programes d’internacionalització del PAS:
• Conveni UA-Universitat de Bath, ajudes per a l’aprenentatge 

i perfeccionament d’idiomes en universitats europees i 
programa LLP-Erasmus (PAS) C5

• Organització d’accions formatives i esdeveniments no  
inclosos en el Pla de Formació (cursos, jornades, seminaris, 
conferències, etc) C6

• Gestió de l’expedient de formació del personal de la UA C7

SERVEIS QUE ES PRESTEN



Àrea de Selecció del Personal d’Administració i Serveis (PAS)

• Gestió integral dels processos de selecció del PAS per a 
l’ingrés en escales funcionarials, per a ocupar llocs de PAS 
amb caràcter temporal i per a la selecció del personal tècnic 
de suport als projectes de recerca C8

• Gestió integral dels procediments de provisió de llocs de 
treball del PAS C9

• Assessorament als directors de projectes de recerca per a la 
selecció de personal tècnic de suport als projectes C10

• Elaboració d’informes en relació amb les convocatòries de  
selecció i provisió de llocs de treball del PAS C11

• Assistència als tribunals i comissions avaluadores i tramitació 
dels pagaments corresponents. c12

• Organització i gestió d’altres processos que impliquen  
selecció de personal, entre altres: C13

• Suport administratiu als tribunals de selectivitat i per a 
l’accés a majors de 25 i 45 anys.

• Suport administratiu a l’obertura extraordinària de la  
biblioteca.

• Informació telefònica en processos de preinscripció i  
matrícula.

• Personal col•laborador en l’Escola d’Estiu de la Universitat



Àrea de Selecció del Personal Docent i Investigador (PDI)

• Elaboració i gestió de les propostes de modificació de plan-
tilla C14

• Creació i manteniment de places especials (becaris i personal 
investigador) C15

• Assessorament als directors de projectes de recerca per a la 
selecció de personal investigador C16

• Gestió integral de les convocatòries d’accés a cossos docents, 
de selecció de professorat contractat laboral i de personal in-
vestigador contractat C17

• Elaboració d’informes en relació amb les places vacants i 
d’incidència i les convocatòries de PDI C18

• Assistència als tribunals i comissions avaluadores i tramitació 
dels pagaments corresponents C19

• Informació sobre processos d’acreditació nacional i au-
tonòmic C20



C1 Informar i assessorar sobre els processos desenvolupats pel 
Servei de forma immediata, completa i accessible I1

C2 Mantenir actualitzat el sistema de detecció de necessitats de 
formació del PAS I2

C3 Ajustar la planificació de la formació al funcionament dels 
serveis de la Universitat I3

C4 Executar els cursos programats en el Pla de Formació, dins de 
l’any natural des de la seua aprovació I4

C5 Obtenir un valor mínim de 3 sobre 5 en l’enquesta de satis-
facció amb els programes d’internacionalització  I12

C6 Respondre a la totalitat de les incidències I5
C7 Actualizar l’expedient de formació en el termini màxim de 7 

dies I13

C8 Publicació dels resultats de les comissions/tribunals en un  
termini màxim d’1 dia I6

C9 Elaboració dels informes en el termini màxim de 7 dies I7
C10 Proporcionar als tribunals i comissions de selecció el suport 

administratiu i l’assessorament tècnic requerit, des de l’inici 
del procés corresponent I8

C11 Elaboració de les propostes de modificació de plantilla amb 
un termini mínim d’antelació de 48 hores de la celebració de 
la COAP I9

C12 Creació de les places en un termini màxim de 2 dies des que 
ho sol•licita la Unitat de Gestió PDI I10

C13 Publicació de la informació en un termini màxim de 2 dies 
des que es convoquen els processos I11

* NOTA: A efectes del còmput del terminis establerts als nostres compromisos, tots els terminis explicats 
en dies s’entenen com a dies hàbils, si no especifiquem altra cosa

ELS NOSTRES COMPROMISOS DE QUALITAT*



INDICADORS PER AL SEGUIMENT

I1 Enquestes de satisfacció amb el servei
I2 Actualització del sistema de detecció de necessitats de  

formació
I3 Enquesta de satisfacció amb els cursos de Formació de PAS
I4 Grau de compliment en l’execució del Pla de Formació
I5 Percentatge d’incidències ateses
I6 Percentatge de resultats publicats en el termini establit
I7 Percentatge d’informes el·laborats en el termini establit
I8 Percentatge de sol•licituds d’assessorament resoltes
I9 Percentatge de propostes de modificació de plantilla 

el·laborades en el termini establit
I10 Percentatge de places creades en el termini establit
I11 Percentatge de convocatòries publicades en el termini  

establit
I12 Enquesta de satisfacció amb els programes d’internalització
I13 Percentatge d’actualitzacions realitzades en el termini establit

Pots col•laborar en aquest procés de millora:
• Comunicant-nos les teues opinions i suggeriments a través de 

la nostra bústia de suggeriments i en el Twitter de la Unitat de 
Formació i Internacionalització del PAS

• Participant en les enquestes de satisfacció 

FORMES DE COL•LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ

https://twitter.com/Forma_UA
https://twitter.com/Forma_UA


ADRECES I HORARI

Servei de Selecció i Formació - UA 
Campus de San Vicente del Raspeig

Edifici Rectorat (nº 28)
Apt.  99 

E-03080 Alacant
http://ssyf.ua.es/

Accés PDI: accesopdi@ua.es 
965903400 (ext. 3040)

Selecció i Provisió 
del PAS:

Selecfor@ua.es 
965903939 

Formació i   
Internacionalització del 
PAS:

Formacion@ua.es  
965903400 (ext. 3030)

 Forma_UA
Fax 965909596

Horari: 
Matí: De dilluns a divendres de 9 a 14:00 h

Vesprada: Dilluns i dimecres de 15:00 a 17 h (excepte juliol)

http://www.ua.es
http://ssyf.ua.es/va/situacio.html
http://ssyf.ua.es/
https://twitter.com/Forma_UA

