PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 1400
Categoria places: Professorat Associat Assistencial - H. Univ. Pol. "La FE"
Concurs nº: 15 Curs: 2021-2022 DOCV: 10/12/2021
COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Àrea de coneixement: Medicina

President/a:

Departament: Medicina

Leopoldo Forner Navarro

Facultat/Escola: Facultat de Medicina i Odontologia

Representants del Centre:

Amb data 11 de gener de 2022 la comissió de selecció de personal contractat de
caràcter temporal ressenyada al marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del
Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació d’instàncies,
aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Leopoldo Forner Navarro

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies davant el
president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat des de l'endemà al de la
seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de València. La Comissió prendrà la
resolució corresponent dins dels deu dies següents al de l’acabament del termini.

Representants de l'àrea de coneixement:

Sergio Martínez Hervás
María Dolores Ortiz Masiá

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la documentació en els casos que es
considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels mèrits alꞏlegats en la instància –currículum que no hagen
estat acreditats dins del termini de presentació de solꞏlicituds. La manca d’acreditació en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet
en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es publicarà la llista definitiva
d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:

EXCLOSOS/EXCLOSES:

(motiu exclusió):

Garcés Sánchez, Mercedes
Muelas Gómez, Nuria
Sivera Mascaró, Rafael
En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a ella a través del
“Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al tauler d’anuncis.
Signatura president/a Leopoldo Forner Navarro
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Signatura secretari/a María Dolores Ortiz Masiá
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Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de doctor (4) Presenta un títol
estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada
positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al
servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No
acredita que la dita activitat siga remunerada. (13) No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada
la plaça. (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 llengües oficials a la Universitat de València. (16) Ser
qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f. (17).....

