De conformitat amb l’article 5.2 del Reglament del Tauler Oficial de la Universitat de València, aprovat pel Consell de Govern de 18
de setembre de 2015 (ACGUV299/2015), el Servei d’Investigació insereix l’anunci les dades essencials del qual són les següents:
De conformidad con el artículo 5.2 del Reglamento del Tablón Oficial de la Universitat de València, aprobado por el Consejo de
Gobierno de 18 de septiembre de 2015 (ACGUV299/2015), el Servei d’Investigació inserta el anuncio cuyos datos esenciales son los
siguientes:

Valencià
Valenciano

Descripció (epígraf complet)
Descripción (epígrafe completo)

Segona correcció d'errades de la convocatòria de contractes per a la formació
de personal investigador de caràcter predoctoral (2017)

Castellà
Castellano

DADES INSCRITES AL TAULER OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
DATOS INSCRITOS EN EL TABLÓN OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Contractes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral
V
(2017)
Títol
Contratos para la formación de personal investigador de carácter predoctoral
C
(2017)
Título
The announcement is not published in English because foreign recipients are
A
not expected

Segunda corrección de errores de la convocatoria de contratos para la
formación de personal investigador de carácter predoctoral (2017)

Anglès
Inglés

Descripció (paraules clau)
Descripción (palabras clave)
Tipus (secció) Tipo (sección)
Àrea de procedència Área de procedencia
Número d’expedient (localitzador)
Número de expediente (localizador)
Data de publicació Fecha de publicación
Data de retirada Fecha de retirada

The announcement is not published in English because foreign recipients are
not expected
investigació programa propi atracció talent VLC-Campus incorporació formació
personal investigador predoctoral
investigación programa propio atracción talento VLC-Campus incorporación
formación personal investigador predoctoral
Recerca
Servei d’Investigació
Vicerectorat d’Investigació i Política Científica
INV17-01-13-11
19/05/2017
01/07/2018

ESTRUCTURA DEL NÚMERO D’EXPEDIENT O LOCALITZADOR DE LES PUBLICACIONS DEL SERVEI D’INVESTIGACIÓ AL TAULER
OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ESTRUCTURA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE O LOCALIZADOR DE LAS PUBLICACIONES DEL SERVEI D’INVESTIGACIÓ EN EL TABLÓN
OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Arrel
Investigació
INV
Raíz
Investigación
Any Año
17 2017
Programa Propi d’Ajudes a la Investigació de la Universitat de València
Àrea
01 Programa Propio de Ayudas a la Investigación de la Universitat de
Área
València
Convocatòria o procediment específics
13 Contractes FPI predoctoral
Convocatoria o procedimiento específicos
Identificador del document
Resolució
11
Identificador del documento
Resolución
DADES ADDICIONALS DATOS ADICIONALES
Referència interna Referencia interna
13/2017
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Per a consultar o recuperar en el Tauler Oficial de la Universitat de València aquest document o el certificat de publicació d’aquest
anunci utilitze aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar». Para consultar o recuperar en el Tablón
Oficial de la Universitat de València este documento o el certificado de publicación de este anuncio utilice este localizador y una
vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar».
Si desitja consultar en el Tauler Oficial altres anuncis relacionats amb la convocatòria o el procediment de què dimana aquest
document polse en aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar». Si desea consultar en el Tablón Oficial
otros anuncios relacionados con la convocatoria o el procedimiento del que dimana este documento pulse en este localizador y una
vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar».
Si desitja informació al voltant d’altres convocatòries o procediments de l’àrea en la qual s’emmarca el present anunci polse en
aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar». Si desea información sobre otras convocatorias o
procedimientos del área en la que se enmarca el presente anuncio pulse en este localizador y una vez en el Tablón pulse en el
botón «Filtrar».
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Resolució de 19 de maig de 2017 del Rectorat de la Universitat de València de
correcció d’errades de la Resolució de 18 de maig de 2017, per la qual es publicava
la baremació provisional corregida de les sol·licituds admeses, a les ajudes per a la
formació de personal investigador del caràcter predoctoral, dins del marc del
Subprograma «Atracció de talent» de VLC-CAMPUS.
Per Resolució de 30 de desembre de 2016 del Rectorat de la Universitat de València, es van
convocar ajudes per a la formació de personal investigador del caràcter predoctoral, dins
del marc del Subprograma «Atracció de Talent» de VLC-CAMPUS.

Per Resolució de 18 de maig de 2017 del Rectorat de la Universitat de València, es va
publicar la baremació provisional corregida de les sol·licituds admeses i es corregia una
errada detectada en la fórmula del càlcul de la nota mitjana ponderada. S’ha comprovat
que aquesta fórmula té una errada en la posició d’un dels parèntesis. No obstant això, la
dades de càlcul publicades en la Resolució de 18 de maig de 2017 són correctes.

Aquest vicerectorat, en el exercici de les funcions i competències que té atribuïdes, atesa la
resolució de 16 de gener de 2017 del Rectorat de la Universitat de València (DOCV
27.01.2017), per la qual es deleguen en la vicerectora d’Investigació i Política Científica les
competències atribuïdes al rector, entre d’altres, per la convocatòria d’ajudes en matèria
d’investigació de la Universitat de València, ha resolt publicar la següent correcció:

On diu:

ha de dir:

𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 = ((

𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 − 𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍
) + 𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 ∗ 𝟎𝟎, 𝟖𝟖) + (𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 ∗ 𝟎𝟎, 𝟐𝟐)
𝟐𝟐

𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 = ((

𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 − 𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍
) + 𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍) ∗ 𝟎𝟎, 𝟖𝟖 + (𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 ∗ 𝟎𝟎, 𝟐𝟐)
𝟐𝟐

Aquesta resolució exhaureix la via administrativa, i contra la mateixa, amb caràcter
potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat,
en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de publicació. També es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats corresponents, en el termini
de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació. Tanmateix, sense
perjudici dels recursos esmentats, podrà interposar-se qualsevol altre recurs que s’estime
procedent.
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