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 (ACGUV 299/2015), 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 (ACGUV 299/2015), el Servei d’Investigació i Innovació inserta el anuncio cuyos datos
esenciales son los siguientes:
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Valenciano

Descripció (epígraf complet)
Descripción (epígrafe completo)

Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de
contractes de personal investigador postdoctoral

Castellà
Castellano

DADES INSCRITES AL TAULER OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
DATOS INSCRITOS EN EL TABLÓN OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
V
Contractes de personal investigador postdoctoral (2017)
C
Títol
Contratos de personal investigador posdoctoral (2017)
Título
The announcement is not published in English because foreign recipients are
A
not expected

Relación definitiva de solicitudes admitidas y excluidas de la convocatoria de
contratos de personal investigador posdoctoral

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
sol·licitud admissió esmena exclusió investigació programa propi atracció talent
VLC-Campus contracte personal investigador postdoctoral
solicitud admisión subsanación exclusión investigación programa propio
atracción talento VLC-Campus contrato personal investigador posdoctoral
Recerca Investigación
Servei d’Investigació i Innovació
Vicerectorat d’Investigació i Política Científica
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ESTRUCTURA DEL NÚMERO D’EXPEDIENT O LOCALITZADOR DE LES PUBLICACIONS DEL SERVEI D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ AL
TAULER OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ESTRUCTURA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE O LOCALIZADOR DE LAS PUBLICACIONES DEL SERVEI D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ
EN EL TABLÓN OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
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01 Programa Propio de Ayudas a la Investigación de la Universitat de
Área
València
Convocatòria o procediment específics
Contractes de personal investigador postdoctoral
19
Convocatoria o procedimiento específicos
Contratos de personal investigador posdoctoral
Identificador del document
Resolució
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Identificador del documento
Resolución
DADES ADDICIONALS DATOS ADICIONALES
Referència interna Referencia interna
0119/2017
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 7 de desembre de 2017 del Rectorat de la Universitat de València per la
qual es publica la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses de la
convocatòria d’ajudes per a la contractació de personal investigador postdoctoral,
dins del marc del subprograma «Atracció de talent» de VLC-CAMPUS.

Per Resolució de 30 de juny de 2017 del Rectorat de la Universitat de València es van convocar
ajudes per a la formació de personal investigador postdoctoral en el marc del subprograma
«Atracció de Talent» de VLC-CAMPUS.
Per Resolució de 6 d’octubre de 2017 del Rectorat de la Universitat de València, es va publicar
la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria, de conformitat amb
el punt 10.1 de la convocatòria, amb indicació de que la documentació per a l’esmena de les
sol·licituds o les reclamacions s'hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del
termini de deu dies a partir de la data de publicació.
Aquest Vicerectorat, en el exercici de les funcions i competències que té atribuïdes, ateses:
1. 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.
2. La revisió de la documentació presentada en temps i forma per l’òrgan instructor del
procediment.
De conformitat amb el apartat 10.2 de la convocatòria, resol:
1. Fer pública la relació definitiva de les sol·licituds admeses, que es detalla en l'Annex I.
2. Fer pública la relació definitiva de les sol·licituds excloses amb indicació del motiu
d’exclusió, que es detalla en l'Annex II.
Aquesta resolució exhaureix la via administrativa, i contra aquesta, amb caràcter potestatiu,
es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que les haja 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.
MARIA PILAR|CAMPINS|FALCO
2017.12.07 12:23:35 +01'00'
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ANNEX I - Relació definitiva de sol·licituds admeses

•

•

MODALITAT A
Persona sol·licitant

Director-a

CERESA, FRANCESCO
DALLI ALMIÑANA, MARÍA AMPARO
DEL VAL TALENS, PAULA
FRANCÉS MONERRIS, ANTONIO
FRANCÉS SORIANO, LAURA
PERTEGÁS OJEDA, ANTONIO
PIÑEIRO LÓPEZ, LUCÍA
SAN RUPERTO ALBERT, JOSEP
SANCHO ÁLVAREZ, CARLOS
SORIANO MUÑOZ, NURIA
VILLAESCUSA VINADER, JUAN ANTONIO

GIL-DELGADO ALBERTI, JOSÉ ANTONIO
AÑÓN ROIG, MARÍA JOSÉ
EMBID IRUJO, JOSE MIGUEL
TUÑÓN GARCIA DE VICUÑA, IGNACIO NILO
PÉREZ PRIETO, JULIA
BOLINK, HENDRIK JAN
REAL CABEZOS, JOSÉ ANTONIO
FRANCH BENAVENT, RICARDO
JORNET MELIÁ, JESÚS MIGUEL
BOLUFER PERUGA, MÓNICA
CAMACHO GONZÁLEZ, ANTONIO

Persona sol·licitant

Director-a

CARDONA SERRA, SALVADOR JOSÉ
FERRANDO SORIA, JESÚS
GABALDÓN TÉBAR, CARMEN
GUIRADO GUILLEN, RAMÓN
INCLÁN NAFRÍA, MARIO ALFONSO

CLEMENTE JUAN, JUAN MODESTO
JULVE OLCINA, MIGUEL
ROJO GARCÍA-MORATO, CARMEN
NACHER ROSELLO, JUAN
GARCÍA-ESPAÑA MONSONÍS, ENRIQUE

MODALITAT B
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ANNEX II - Relació definitiva de sol·licituds excloses

Persona sol·licitant

Director-a

BENEDÉ VEIGA, JUAN LUIS
CRESPO POVEDA, ANTONIO
DUPONT PICARD, PIER LUC
SEVILLA LLISTERRI, INÉS
BENEITO CAMBRA, MIRIAM

CHISVERT SANIA, ALBERTO
MORAIS DE LIMA MARQUES, MAURICIO
SOLANES CORELLA, ÁNGELES
COLAIZZI, GIULIANA
SIMÓ ALFONSO, ERNESTO

Motiu

I, II
I, II
III
I
I, II

Motius d’exclusió:
I. Incompliment del punt 6.2 de la convocatòria. El/la director/a de la investigació ha de ser director/a d’un grup d’investigació inscrit en el Registre
d’Estructures de la Universitat de València.
II. Incompliment del punt 6.3 de la convocatòria. El grup receptor en la Universitat de València haurà d’acreditar el gaudiment de projectes d’investigació
competitius, de manera ininterrompuda durant els darrers 9 anys.
III. Incompliment del punt 6.4 de la convocatòria. En el cas de la modalitat A, les sol·licituds hauran de comptar, també, amb l’aval i acceptació del
director/a del grup, unitat o centre d’investigació receptor adscrit a una universitat o centre d’investigació de prestigi internacional radicat fora
d’Espanya.
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