Convocatòria d’un contracte predoctoral d’infermeria Florence
Nightingale
La recerca en l’àrea Infermera encara no té una situació consolidada i els motius són
varis. Entre aquests, destaca que Infermeria es va integrar a la Universitat com a
diplomatura i no com a llicenciatura, fet que va restringir automàticament l’accés als
estudis de postgrau i doctorat. No és fins a l’entrada en vigor dels estudis de grau, a
partir de l’any 2007, quan els estudiants d’infermeria espanyols poden accedir a la
formació de màster i doctorat sense veure’s obligats a cursar una altra carrera. Per
tant, el desenvolupament de la recerca en Infermeria no ha tingut les condicions
necessàries fins fa poc més de deu anys. Per suposat, aquest retard en la incorporació
de la Infermeria als programes de doctorat ha alentit el seu desenvolupament
investigador.
Per tot això, es fa necessari impulsar de manera específica la recerca infermera per
millorar-ne el desenvolupament, facilitant la formació de doctors que contribuiran a
millorar la salut i la qualitat de vida de la població i augmentaran la capacitat
investigadora de les infermeres.
1. Objecte de la convocatòria
Promoure la recerca en l’àrea d’Infermeria mitjançant la formació de doctorat de
postgraduats (amb màster oficial o les alternatives indicades al RD 99/2011, de 28 de
gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat), que tinguin també
un títol previ de grau en Infermeria, en el programa de Doctorat en Salut Global,
Serveis de Salut i Atenció Sociosanitària de la Universitat de les Illes Balears.
2. Convocatòria
2.1. Es convoca el contracte predoctoral Florence Nightingale per fer estudis de
doctorat en el marc del programa de Doctorat en Salut Global, Serveis de
Salut i Atenció Sociosanitària de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
De manera més concreta, les propostes de recerca han d’estar relacionades
amb la millora de la salut de la població i de la seva qualitat de vida, les cures
infermeres, els serveis de salut o l’atenció sociosanitària.
Es valorà especialment el caràcter innovador de la proposta i la capacitat de
transferència dels resultats esperats, la importància i rellevància de
l’aportació de l’estudi a la millora de la salut i de la qualitat de vida de la
població, així com a la contribució del reconeixement professional.
2.2. La convocatòria s’obri el dia de la seva publicació i es tanca el 14 de gener de
2022, ambdós inclosos.
2.3. La persona beneficiària iniciarà el contracte predoctoral al mes de març de
2022

2.4. El contracte predoctoral tindrà una durada inicial d’un any i es podrà renovar
anualment fins a cobrir un total de tres anys, sempre que els informes de
l’Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB) siguin positius i condicionat a les
disponibilitats pressupostàries.
2.5. La quantia del contracte predoctoral serà de 22.300 euros anuals, de la qual
es descomptaran les despeses derivades de les retencions d’IRPF i Seguretat
Social. Addicionalment, la UIB es farà càrrec de les despeses de matrícula dels
estudis de doctorat (tutela acadèmica, obertura o manteniment d’expedient,
assegurança escolar i targeta universitària) els beneficiaris mentre sigui vigent
el contracte. La concessió i gaudi del contracte predoctoral no suposa
l’establiment d’una relació contractual o estatutària entre la UIB i els
beneficiaris del contracte. El gaudi del contracte, a l’empara d’aquestes bases,
és incompatible amb qualsevol altra beca o contracte predoctoral, tant
finançats amb fons públics com privats, així com amb qualsevol feina
remunerada que impliqui vinculació contractual o estatuària de la persona
interessada, excepte els contractes derivats de l’aplicació de l’article 83 de la
Llei orgànica d’universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre). Per tant,
l’acceptació del contracte predoctoral ha d’estar precedida de la renúncia per
part de les persones candidates a qualsevol beca, sou o salari incompatible
amb el contracte predoctoral.
2.6. El contracte predoctoral es donarà per finalitzat per algun dels motius
següents: per defensa de la tesi doctoral; per perdre la condició d’alumne de
doctorat, si els informes sol·licitats als directors de la tesi per valorar la
renovació no són positius; o quan hagin finalitzat els tres anys durant els
quals com a màxim es pot gaudir d’aquest contracte.
3. Requisits de les persones candidates
3.1. No estar en possessió del títol de doctor, ni gaudir de cap mena d’ajut, beca o
contracte predoctoral.
3.2. En el termini de presentació de les sol·licituds, el candidat ha de complir els
requisits següents:
- Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d’un país membre de la Unió
Europea o ser estranger resident a Espanya
- Tenir la residència a les Illes Balears.
- Estar en condicions per poder accedir a un programa de doctorat
- Estar col·legiat al Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA)
3.3. En el moment de la incorporació, la persona candidata haurà d'estar
matriculada (o en disposició de matricular-se) al programa de doctorat,
d'acord amb la normativa vigent. En cas que no hi hagi candidats que
compleixin les condicions anteriors, de manera excepcional es podran
acceptar estudiants que cursin un màster universitari de recerca en salut. En

cas de ser seleccionada i finalment no poder acreditar cap dels dos requisits
en aquesta data, la persona candidata en quedarà exclosa automàticament.
4. Sol·licitud i documentació
4.1. Les persones candidates han de fer la sol·licitud en línia, a través de
l’aplicació de sol·licituds disponible a l’apartat de beques de la web de
l’EDUIB. En aquesta aplicació, les diverses pàgines del formulari de sol·licitud
especifiquen clarament la informació que s’ha de proveir per completar una
candidatura per a aquest programa de contracte predoctoral.
4.2. Les persones candidates han d’aportar, a través de l’aplicació web de
sol·licituds (https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca), la informació
següent:
Dades personals
Programa de doctorat
Curriculum vitae
Carta de motivació i interès pel projecte de recerca objecte de la tesi
doctoral
Projecte de tesi que s’ha de desenvolupar, amb els apartats següents:
- Títol
- Resum (no més de 300 paraules)
- Antecedents o estat de la qüestió
- Objectius
- Tasques que s’hi han d’incloure, desglossades durant l’any de durada
de la beca
- Relació de referències bibliogràfiques per redactar el projecte
Còpia del document nacional d’identitat, NIE o passaport
Còpia de la certificació de la col·legiació al Col·legi Oficial d’Infermeria de
les Illes Balears (COIBA)
Còpia de la certificació acadèmica completa dels estudis de grau o
llicenciatura o diplomatura i de màster, quan sigui el cas. A la certificació
acadèmica completa, hi ha de constar la nota mitjana. Els candidats
estrangers han d’aportar el certificat de la nota mitjana equivalent, que
obtindran a través de la pàgina web del Ministeri d’Educació
(https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulosextranjeros/equivalencia-notas-medias.html).
Documentació acreditativa de residir a les Illes Balears
Tota la documentació requerida s’ha de presentar en format PDF i s’ha d’incorporar a
la sol·licitud des de la mateixa aplicació en línia. No s’acceptarà cap document enviat
per correu postal ni per correu electrònic.

No calen els expedients acadèmics d’aquells alumnes que hagin completat els estudis
a la UIB. L’aplicació web de sol·licituds els requerirà els documents restants.
L’EDUIB es reserva el dret de sol·licitar als candidats en qualsevol moment la
informació suplementària que estimi oportuna.
Per a qualsevol dubte, es pot contactar amb l’EDUIB enviant-hi un correu electrònic a
l'adreça beques.postgrau@uib.es (amb l’assumpte «Contracte predoctoral Florence
Nightingale») o bé en persona o per telèfon (horari d'atenció als alumnes: de dilluns
a divendres, de 9 a 13 hores) a:
Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB)
Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda
Universitat de les Illes Balears
Ctra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears)
Tel.: 971 17 3189
5. Procés de selecció
5.1. El procés comprèn dues parts
a) Examen d'elegibilitat. L’EDUIB examinarà totes les sol·licituds rebudes i
rebutjarà d'ofici aquelles que no compleixin els criteris publicats a les
bases de la convocatòria.
b) Les sol·licituds seran avaluades, segons el barem descrit a l’annex 1, per
una comissió integrada per l’equip directiu de l’Escola de Doctorat de la
Universitat de les Illes Balears (EDUIB), el/la president/a del Col·legi
Oficial d’Infermeria, o persona qui delegui, el/la coordinador/a del
programa de Doctorat en Salut global, Serveis de Salut i Atenció
Sociosanitària, i el/la director/a del Departament d’Infermeria i
Fisioteràpia, o persona qui delegui. La comissió de selecció, d'acord amb
el seu criteri i aplicant el barem descrit a l'annex 1, consensuarà quins
seran els candidats seleccionats, així com també un llistat de reserves.
5.2. El procés de selecció es desenvoluparà en règim de concurrència competitiva.
Els membres de la comissió seleccionaran el candidat que acrediti més mèrits
i capacitats, tenint en consideració els factors següents:
a) L’expedient acadèmic (fins a 20 punts)
b) Altres mèrits (fins a 10 punts)
c) La motivació i adequació de la persona candidata en relació amb el tema
de la tesi doctoral (fins a 30 punts)
5.3. Aquesta convocatòria de contracte predoctoral es pot declarar deserta si la
comissió de selecció ho proposa

6. Nomenament dels candidats
6.1. La comissió de selecció emetrà el resultat provisional de la convocatòria, que
es publicarà al web de l’EDUIB no més tard del dia 4 de febrer de 2022.
6.2. S'establirà un període per presentar al·legacions fins al dia 18 de febrer de
2022.
6.3. El nom del candidat seleccionat de manera definitiva i el llistat de reserves es
publicarà al web de l’EDUIB no més tard del dia 25 de febrer de 2022. Contra
aquesta resolució s’hi podran interposar els recursos pertinents.
6.4. Amb anterioritat a la signatura del contracte, la persona seleccionada haurà
de fer la preinscripció i ser admesa al programa de doctorat. L’EDUIB
l’orientarà per fer les passes administratives corresponents. En cas que no
sigui així, el contracte s'oferirà a la persona que hagi quedat com a primera
reserva, i així successivament.
6.5. Si es renuncia al contracte una vegada que ja hagi començat, es podrà oferir
un contracte pel temps restant a la persona candidata següent en reserva,
sempre que faltin com a mínim dos anys de contracte.
7. Començament i durada del contracte
7.1. El contracte tindrà una durada d'un any, si bé es podrà renovar anualment
fins a un màxim de tres anys. Al final de cada any, el doctorand haurà
d'acreditar, davant l’EDUIB i amb els documents que li demani, el progrés
assolit durant el període precedent.
7.2. La UIB no renovarà el contracte predoctoral en els casos següents:
a) Si no són favorables els controls anuals que ha de fer el doctorand davant
l’EDUIB, un cop hagin transcorregut els períodes de recuperació.
b) Quan el doctorand hagi defensat la tesi doctoral o bé hagi perdut la
condició d'alumne de doctorat.
8. Incompatibilitats
8.1. No poden participar en aquest programa les persones que ja estiguin en
possessió d'un títol de doctor.
8.2. Aquest contracte és exclusivament per a estudis presencials (és a dir, per
formar-se i investigar en els equipaments de la UIB), a temps complet i amb
dedicació plena.
8.3. Aquest contracte és incompatible amb qualsevol feina remunerada, altra beca
o contracte predoctoral.
8.4. En cas que la Universitat ofereixi al doctorand la possibilitat d’impartir
classes, a tots els efectes i sense prejudici d'un estudi i decisió particular de
cada cas, no s'autoritzarà una dedicació de més de 60 hores anuals a tasques
de docència.

9. Gestió del contracte i obligacions del beneficiari
9.1. El doctorand es compromet a completar els estudis previstos d'acord amb la
sol·licitud presentada.
9.2. Si dels estudis se’n deriva alguna publicació, comunicació o ponència oral,
l'autor hi ha de fer constar expressament el suport financer del Col·legi Oficial
d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA) així com de la UIB.
9.3. A requeriment de l'EDUIB, la persona candidata seleccionada haurà
d'acreditar, amb documents originals o compulsats, els arxius adjuntats a la
sol·licitud. Així mateix, l'EDUIB li podrà sol·licitar els certificats originals de
qualsevol dada esmentada en el currículum.
9.4. En cas que la persona contractada no compleixi els compromisos esmentats
o qualsevol altre inclòs en les condicions d'aquesta convocatòria, la UIB es
reserva el dret de procedir com cregui convenient i, fins i tot, de rescindir el
contracte predoctoral signat.
9.5. Cada una de les persones seleccionades, haurà d'acceptar per escrit, segons
el model lliurat per l'EDUIB, la concessió del contracte, les normes i
condicions de la convocatòria, així com els criteris establerts per la UIB en el
termini de set dies des de la notificació de la concessió, que li serà cursada a
l'adreça de correu electrònic que figuri a la sol·licitud.
10. Política de privacitat i protecció de dades
10.1. La UIB compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal i manté, especialment, el compromís de
confidencialitat sobre qualsevol dada aportada.
10.2. La UIB ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el grau
de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades
i les circumstàncies del tractament, a fi d'evitar, en tant que sigui possible i
sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, la pèrdua, el tractament o
l'accés no autoritzat.
10.3. Les dades personals relatives als sol·licitants del contracte predoctoral que
estiguin inclosos en els documents als quals es fa referència en aquestes
bases s'incorporaran al fitxer de l’EDUIB. Les dades esmentades es faran
servir només per a finalitats relacionades amb la convocatòria, la concessió
i la gestió del contracte predoctoral.
11. Disposicions finals
11.1. La presentació d'una sol·licitud per a aquest contracte predoctoral suposa
l'acceptació expressa tant d'aquestes bases com dels criteris i les decisions
que la UIB pugui prendre davant de qualsevol dubte d'interpretació sobre
els requisits i les condicions enunciats fins aquí.

11.2. La detecció d'un incompliment d'aquestes bases, sigui en el moment que
sigui en què es produeixi i independentment de l'estat en què es trobi la
sol·licitud en el procés de preselecció, selecció o concessió dels contractes,
comporta la cancel·lació automàtica de la sol·licitud o la rescissió del
contracte, si ja s'ha concedit.
12. Resolució
La present convocatòria es resoldrà per mitjà de resolució del Rector Magnífic de la
Universitat de les Illes Balears, que es publicarà a la pàgina web de l'EDUIB no més
tard del dia 25 de febrer de 2022. La persona beneficiària seleccionada rebrà un avís
personal a l'adreça de correu electrònic que figuri a la sol·licitud.
Disposició addicional
Qualsevol denominació d'òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i
membres de la comunitat universitària, així com qualsevol altra que en aquesta
normativa apareguin en gènere masculí, s'haurà d'entendre com a referida
indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.
Norma final
Aquesta resolució i tots els actes administratius que se’n derivin es poden impugnar
en els casos i en la forma establerta per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Annex 1. Barem
1. Expedient acadèmic. Màxim: 20 punts
La puntuació d’aquest apartat s'obtindrà aplicant la mitjana que es deriva de
l’expedient a partir de la nota mínima de 5. Per calcular la puntuació, s’aplicarà la
fórmula següent, tant a l’expedient de grau com de màster: nota mitjana de
l’expedient menys 5 multiplicat per 4, ((X – 5) x 4), i se sumaran 0,5 punts per
matrícula d’honor obtinguda, fins a un màxim de 5 punts.
En cas que el candidat tingui el títol d’Especialista en Ciències de la Salut (via EIR) i
no una titulació oficial de postgrau, la puntuació s’obtindrà tan sols de la nota
d’expedient del grau i se sumaran 0,5 punts, en cas que hagi obtingut un destacat
positiu al títol d’Especialista.
2. Altres mèrits. Màxim: 10 punts
2.1. Activitat docent. Màxim: 2 punts
Docència en estudis oficials de
Docència
grau o equivalent
universitària
Docència universitària en títols
no oficials (màxim: 1 punt)
Docència no
universitària o
tutorització
d’alumnes
(màxim: 1 punts)

0,02 punts per cada hora
impartida
0,01 punts per cada hora
presencial impartida

0,005 punts per cada hora d’impartició de formació
presencial
0,1 punts per cada 100 hores de tutorització

2.2. Activitat investigadora. Màxim: 5 punts
Articles
Es tindrà en compte l’autoria de preferència (primer o darrer firmant o autor de
correspondència) i un nombre elevat d’autors. Així mateix, la publicació a revistes
indexades a JCR del primer decil.
En cas que el candidat no aporti els indicis de qualitat, se li assignarà el valor
mínim.
A revistes indexades al JCR Q1-Q2
A revistes indexades al JCR Q3-Q4

0,8 punts per article
0,5 punts per article

A revistes indexades a Scopus - SJR Q1-Q2
A revistes indexades a Scopus - SJR Q3-Q4

0,2 punts per article
0,1 punts per article

A revistes no indexades, però amb revisió
per parells

0,05 punts per article

Projectes de recerca (en cas d’investigador/a principal, es duplicarà la
puntuació)
Competitius (FIS, R+D+I, H2020, etc.)
0,3 punts per projecte i any
No competitius (autonòmic, privat, etc.)
0,1 punts per projecte i any
Llibre / capítols de llibres (màxim: 1 punt)

0,3 punts per llibre
0,15 per CL
Puntuació ponderada en
funció de criteris SPI

Ponències/comunicacions/pòsters (màxim 1
punt)
No es valoraran més de dues aportacions a un
mateix congrés. Només es tindran en compte
congressos internacionals de prestigi

0,2 per comunicació oral
0,05 per pòster presencial
0,01 per comunicació o pòster
virtual

2.3. Estades en altres centres universitaris o de recerca. Màxim: 2 punts
A l’estranger
0,2 punts per mes
Nacionals
2.4. Idiomes. Màxim: 1 punt
Anglès

Català
2.5. Premi. Màxim: 2 punts
Premi extraordinari de grau o màster
Resta de premis
2.6. Altres titulacions. Màxim: 2 punts
Segones titulacions oficials de grau, màster o
equivalent no valorades a l’apartat 1
Estudis de postgrau no oficials

0,1 punts per mes

0,5 punts nivell B2
1 punt nivell C1 o superior
0,5 punts nivell C1 o superior

1 punt
0,2 punts per premi

1 punt per titulació

0,01 per crèdit

Cursos d’especialització o de formació
continuada

2.7. Activitat professional. Màxim: 2 punts
Activitat professional

0,05 punts per curs < 30
hores
0,1 punts per curs 30-99 h
0,2 punts per curs 100-250
h
0,3 punts per curs > 250 h

Referència: 1 punt per any
treballat
A criteri de la comissió, es
podrà aplicar un coeficient
corrector segons l’adequació
al perfil del projecte de tesi

2.8. Altres mèrits que pugui considerar la comissió. Màxim: 1 punt
3. Motivació i adequació de la persona candidata en relació amb el tema de la
tesi doctoral. Màxim: 30 punts
En aquesta categoria es valorarà:
3.1. La motivació i l’interès de la persona candidata en relació amb el tema de la tesi
doctoral. Màxim: 15 punts.
3.2. Les capacitats de la persona candidata per al desenvolupament de la tesi
doctoral. Màxim: 15 punts.
Si fos necessari, es podrà sol·licitar una entrevista personal amb les persones
candidates, que podrà ser virtual, per valorar-ne millor els coneixements i capacitats
per dur a terme la tesi doctoral. El resultat de l'entrevista s'incorporaria a la valoració
dels punts 3.1 i 3.2.

Annex 2. Calendari
22 de desembre de 2021
14 de gener de 2022
4 de febrer de 2022
18 de febrer de 2022
25 de febrer de 2022
1 de març de 2022

Obertura de la convocatòria
Data límit per a la formalització de sol·licituds
Data límit per a la publicació de la resolució provisional
de la concessió
Data límit per a al·legacions
Data límit per a la publicació de la resolució definitiva
de la concessió
Inici del contracte predoctoral

