PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARA.CTER TEMPORAL
N° Pla',a/ces: 6256
Categoria places :

VNIVER?lT/\T ID VALENCIA.
COMISSIO DE SELECCIO
President/a:
Joan Emili Aura Tortosa
Representants del Centre:
Nuria Tabanera Garcia
M" Luz Mandingorra LLavata
Julian Sanz Hoya
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PROFESSORAT A.JUDA�T DOCTOR

Concurs n°: 25 Curs: 2018-2019 DOGV: 31-1-2019
Area de coneixement: Prehistoria
Departament: Prehistoria, Arqueologia e Histo1ia Antiga
Facultat: Geografia i Historia
Amb data 25 d febrer de 20!9
la comissi6 de selecci6 de personal contractat de caracter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allo que estableix el capitol II de! Reglament de
selecci6 de! personal docent i investigador de la Universitat de Valencia i atesa la
documentaci6 aportada per les persones concursants dins de! termini de presentaci6
d'instancies, aprova i fa publica la segi.ient llista provisional d'admissi6 i exclusi6.
Contra aquest acord es pot interposar una rcclamacio en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissio de Selecci6 de personal contractat comptat
des de l'endema al de la seua publicacio al tauler d'anuncis de la Universitat de
Valencia. La Comissi6 prendra la resoluci6 corresponent dins dels deu dies
segilents al de l'acabament de! termini.

El termini per a presentar reclamacions servira alhora per a la correcci6 dels defectes que hagen motivat l'exclusi6 o per a completar la
documentaci6 en els casos que es considere insuficient l'acreditaci6 d'algun requisit. El mateix termini servira per a aportar la justificaci6 dels
merits al· legats en la instancia -curriculum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentaci6 de sol· licituds. La manca d'acreditaci6
en aquest tramit comportara la no valoraci6 del merit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar merits que no hagen estat
esmentats en !es instancies curriculum.
Despres que transc6rrega el termini de presentaci6 de reclamacions, i despres de prendre !es resolucions sobre !es que s'hagen presentat, es
publicara la llista definitiva d'admissi6 i exclusi6 al tauter d'anuncis de la Universitat de Valencia, contra la qua! es podra interposar un recurs
d'al�ada davant el rector en el termini d'un mes.
LLISTA PROVISIONAL D' ADMISSIO I EXCLUSIO
ADMESOSIADMESES:
Eixea Vilanova, Alejo
Lloveras Roca, Luis
Pardo Gord6, Salvador
Quixal Santos, David
Salazar Garcia, Domingo Carlos
Varella Fernandez, Claudia
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EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusio):
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(signatura de la resta dels membres de la con:iss i(!l
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c,,.,.-,:,.":::N, re l'e at m;,;m, o mp�• ' Oat mA,droa. (2) No acrea;l';"posse,s;; de! Htol s,poioc n;g;l. (3) No =edH, la pos=;o dcl ,;i,1 de
doctor (4) Presenta un titol estranger no homologat 5) Presenta un tftol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admes o en condicions de ser
admes als estudis de doctorat (7) No te avaluada ositivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de conei.,-xement de! valencia. (9) No acredita el grau de
coneixement de Ia llengua estrangera exigida (10) No ocupa pla9a assistencial al servei o unitat indicada en la convocatoria. (11) No acredita estar exercint fora de
!'ambit academic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatoria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qua! capacita el titol academic que es posseeix i que habilita per a impartir la docencia que te assignada la pla9a. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengoes oficials a la Universitat de Valencia. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l'entrevista complementitria a l'acreditaci6 del coneixement d'almenys una de les llengiies oficials prevista en la base 2.1.f.
(17) .....

