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 i Innovació 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 i Innovació inserta el anuncio cuyos datos
esenciales son los siguientes:
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Valenciano
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Ampliació del termini de presentació de documentació de la fase de selecció
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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 23 de juny de 2017 del Rectorat de la Universitat de València, per la
qual s’amplia el termini perquè les persones admeses a la fase de selecció
presenten la documentació exigida en la convocatòria de les ajudes per a la
formació de personal investigador de 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 9 de juny de 2017 del Rectorat de la Universitat de València, es va publicar
la selecció de les cinc sol·licituds, amb la nota mitjana ponderada més alta per àrea
acadèmica i l’obertura d’un termini de deu dies, de conformitat amb l’apartat 11 de la
convocatòria, perquè les persones admeses a la fase de selecció presentaren, mitjançant la
Seu Electrònica de la Universitat de València (ENTREU), la documentació següent:
•

•
•

Currículum amb documentació justificativa dels mèrits al·legats amb valoració en el
Barem per a la priorització i selecció de persones sol·licitants de la convocatòria
d’ajudes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral.
Memòria del treball d’investigació.
Currículum del/de la director/a del treball d’investigació, en el model «Convocatòries
UVEG» habilitat en l’aplicació GREC.

Atesa la incidència tècnica, durant el termini obert per la Resolució de 9 de juny, en el
formulari electrònic adient per a completar aquest tràmit del procediment administratiu
dimanant de la convocatòria de referència.
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:
1. Ampliar el termini previst en la Resolució de 9 de juny de 2017 fins al 7 de juliol de
2017. A tal efecte, el formulari electrònic (disponible en aquest enllaç) romandrà actiu
des del 26 de juny de 2017 a les 08.00 hores fins el 7 de juliol de 2017 a les 23.59 hores
per a les persones seleccionades que han de presentar la documentació esmentada i el
model de la memòria del treball d’investigació.
De conformitat amb l’article 32 de la Llei 39/2015, contra aquesta resolució no es pot
interposar cap recurs.
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