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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 28 d’abril de 2017 del Rectorat de la Universitat de València, per la
qual es publica la relació DEFINITIVA de sol·licituds admeses i sol·licituds excloses
de la fase de preselecció de 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 27 de febrer de 2017 del Rectorat de la Universitat de València, es va publicar la
relació provisional de sol·licituds admeses i excloses de la fase de preselecció, 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 10 dies naturals a partir de la data de publicació.
Revisades la documentació presentada en temps i forma, i de conformitat amb el punt 10.2 de la
convocatòria, 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.

Fer pública la relació definitiva de sol·licituds admeses que es detalla en l’annex 1.

2.

Fer pública la relació definitiva de sol·licituds excloses, amb indicació del motiu d’exclusió,
que es detalla en l'annex 2.

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.
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ANNEX 1
Relació definitiva de sol·licituds admeses.
COGNOMS, NOM
ABELLAN ALVARO, MARIA
ALVARO MORA, NURIA
ANDRES PENARES, DANIEL
ASENSIO GÓMEZ, MIGUEL
BARBE VILLARRUBIA, M.JOSÉ
BEL MARTÍNEZ, JUAN CARLOS
BELENGUER SAPIÑA, CAROLINA
BLANCO MORALES, VIRGINIA
BOU PRADOS, JUAN VICENTE
BUENO FERNANDEZ, CLARA
CABO CALVET, ELSA
CAMPOS PERALES, ANGEL
CANO LEIVA, JOSÉ
CAÑERO LOIS, CLARA ISABEL
CEBALLOS FERNÁNDEZ, SAMUEL ADRIÁN
CHAFER VERDEGUER, CARLOS
CHULIA PERIS, LOURDES
CIFRE MARTINEZ, SUSANA
CORRECHER MATO, CARLOS JAVIER
CUELLO RAMON, CARLOS
DELHOM PERIS, IRAIDA
ELVIRA SORIA, JAVIER
ERAZO ROBLES, JORGE
ESCRIVÀ LLIDÓ, MARIA TERESA
ESCRIVÁ MARTÍNEZ, TAMARA
ESPIN FLORES, BLANCA
ESPINOSA GUERRI, GUADALUPE
FERRER DEL RÍO, ESTEFANIA
FUSTER CORRAL, NEUS
GAGO VELASCO, BELEN
GALVEZ NUÑEZ, ANGEL
GARCIA DEL RIO, ANTONIO
GARCÍA FEMENIA, ALFREDO
GARCIA FOLGADO, MIGUEL
GARCIA GUIDET, LOURDES
GARCIA MARTIN, LUIS MIGUEL
GARCIA MARTINEZ, PATRICIA
GIMÉNEZ ALVENTOSA, VICENT
GOMEZ MERINO, NADINA MARIA
GONZALEZ CALIXTO, M. CARMEN
GONZÁLEZ GEA, ESTHER
GONZALEZ SANCHEZ, MARTA
GRAU ARGENTE, BRAYAN
HERRERO SCHELL, JULIETA NATALIA
HIPOLITO QUESADA, LAZARO
HUERTA BARBERA, ADELAIDA
KAMPF, PIA HELEN MARIA
KOHNEN, DOROTHEA ULRIKE
LENZI, OLGA
LLOPIS BELENGUER, CRISTINA

DNI/NIE
48687094G
48588553H
04627653F
29213025N
48409606B
20488850J
53759009M
04626690X
20485728L
29217043M
45804596G
53722882B
53723737S
44893847D
53259696E
48599106Z
44882976V
48404650T
53604889P
26749779C
73591900L
44888123N
X7947009A
20086733M
20858777P
41512330k
45911411F
29208744D
44894209A
71295838R
48593450Q
26745846C
20058786A
26756751T
21687139W
75926539C
47400527B
20459184V
73590876F
20904295D
24385669B
53603497L
20456361T
78532485C
20148598T
20459957P
Y4344376N
M9557516G
X2180645S
21006467S
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LLORENS FERRER, ANNA JORDINA
LOPEZ HIDALGO, ROSA
LORENTE QUERALT, NÚRIA
LUZ MINGUEZ, CARLOS
MANIEZKI, ALICE
MARQUEZ MARTIN, IVAN
MARTI ANDRES, PABLO
MARTÍNEZ LATORRE, ANDREA
MARTIN-POZUELO LOPEZ, ANGELA
MIÑANO MAÑERO, LAURA
MONACO GERÓNIMO, ESTEFANÍA
MONTESA GARCÍA, DAVID
MONTESINOS CASTAÑEDA, MARÍA
MORAGREGA ESCOLANO, ANGELA BEATRIZ
MORANO GONZÁLEZ, DAVID
MORANT GARRIGUES, DANIEL
MORENO COLL, ARACELI
NACHER JUAN, JOSEP
NAVARRO HUERTA, JOSE ANTONIO
NOVILLO SANJUAN, OLGA
NTUTUMU SANCHIS, FERNANDO
ORTIZ FUERTES, ANDREA
PALLARES TORRES, IRMA
PANS SANCHO, MIQUEL ÀNGEL
PERTUSA VIÑUALES, CLARA MARIA
PIMENTEL DE OLIVEIRA SANTOS, DANIELLE
PINAR GARCIA, LUCIA
PONT NICLOS, ISABEL
PORTALES MONTES, ADRIAN
REULA MARTIN, ANA
REVERTER OLIVER, BEATRIZ
ROCHE GOTOR, MARTA
ROMERO RODRIGUEZ, JOSE VICENTE
RUIZ VIDAL, JOAN
SALAS BENEDITO, MARIA
SANAHUJA FERRER, PABLO
SANZ TAMARIT, RUTH
SELMA SORIANO, ESTELA
SOLANA MANRIQUE, CRISTINA
SORIANO ARNANZ, ALBA
SULTANOVA, ZAHIDA
TANNER, KRISTIE
VALERO MORENO, SELENE
VALLES SAEZ, ALEJO
VILA MERKLE, HANNA
VILLANUEVA DOMINGO, PABLO
VILLARRASA SAPIÑA, ISRAEL

35594830F
48409912H
45913735P
07262499L
M9557517M
25728518M
35596638K
44887300V
53724927D
48598152A
49354970Y
44804572C
53761863F
45799224Z
44245571B
20858732D
48308037X
53759109J
21013019N
44532625W
21003922T
73659157R
20906037A
44888477K
18056599N
X3798692N
26751826C
44890142F
20494038A
20489009B
48595851W
76919583Q
48412316F
21010140P
53786242Y
73401260A
22596258T
20491334J
22597837S
21700042W
Y4565913J
X3387549V
21690403T
73591496Y
26749749J
03153466M
73657637E
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ANNEX 2
Relació definitiva de sol·licituds excloses amb indicació del motiu d’exclusió.

COGNOMS, NOM

DNI/NIE

REQUISIT/S INCOMPLIT

APARISI POZO, JAVIER ALBERTO

53258985R

El director de tesi no consta en cap grup d’investigació inscrit en el Registre d’Estructures d’Investigació
de la Universitat de València, o bé, que haja sol·licitat la seua incorporació o que haja sol·licitat la seua
inscripció (punt 6.2)
El director de tesis/responsable no te un mínim de 36 punts en la memòria d’investigació dels darrers
tres anys (punt 6.4). No te cap punt.

ASENSIO GOMEZ, MIGUEL

29213025N

Duplicada amb la sol·licitud 538850

BALLESTER SÁNCHEZ, JAIME

48310363J

Certificació acreditativa d'estar admès o admesa en un programa de doctorat de la Universitat de
València per al curs 2016-2017 (8.5.4). La preadmissió no es vàlida tampoc que siga per al curs vinent.

BAÑON CABALLERO, DAVID

48830704W

Certificació acadèmica personal dels estudis de Màster Oficial(punt 8.5.3). Cursant màster.
Certificació acreditativa d'estar admès o admesa en un programa de doctorat de la Universitat de
València per al curs 2016-2017 (8.5.4)

BAÑULS SOTO, LUCIA

29217473K

BAUTISTA NAVIO, JAIME

35594182A

Documentació que acredite la participació del/de la director/a de l’ajuda en l’equip investigador d’un
projecte d’investigació adscrit a la Universitat de València i finançat amb fons públics o privats, amb
vigència, almenys, fins al dia 31 de desembre de 2017 (punt 8.5.5). El projecte presentat no està adscrit
a la UV
El director de tesi no consta en cap grup d’investigació inscrit en el Registre d’Estructures d’Investigació
de la Universitat de València, o bé, que haja sol·licitat la seua incorporació o que haja sol·licitat la seua
inscripció (punt 6.2). Consta como exclòs. La data límit de compliment de tots els requisits era el
30/01/2017.
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COGNOMS, NOM

DNI/NIE

REQUISIT/S INCOMPLIT

BERNAT PONCE, EDGAR

21695351A

El director de tesis/responsable no te un mínim de 36 punts en la memòria d’investigació dels darrers
tres anys (punt 6.4). Te 34,5 punts

BUENO SANCHEZ, LIDIA

29212564B

Certificació acadèmica personal dels estudis de Màster Oficial (punt 8.5.3). Cursant màster de 60 cr.
Certificació acreditativa d'estar admès o admesa en un programa de doctorat de la Universitat de
València per al curs 2016-2017 (8.5.4).

BUSTILLO CASERO, PILAR

20854630R

El responsable de l’ajuda no consta com director de tesis del sol·licitant (punt 6). Consten GONZALEZ
MORENO LUIS MILLA i GARCIA MASSO XAVIER.
El director de tesis no participa en l’equip investigador d’un projecte d’investigació adscrit a la
Universitat de València i finançat amb fons públics o privats, amb vigència, almenys, fins al dia 31 /12/
2017 (punt 6.3). Una acció especial, NO es un projecte d'investigació

CASTILLO CASSE, TERESA

48407226T

El director de tesi no consta en cap grup d’investigació inscrit en el Registre d’Estructures d’Investigació
de la Universitat de València, o bé, que haja sol·licitat la seua incorporació o que haja sol·licitat la seua
inscripció (punt 6.2)

CHECA BELMONTE, LUCIA

35593983B

COLLANTES PABLO, CYNTHIA

70915005W

El director de tesi no consta en cap grup d’investigació inscrit en el Registre d’Estructures d’Investigació
de la Universitat de València, o bé, que haja sol·licitat la seua incorporació o que haja sol·licitat la seua
inscripció (punt 6.2)
Certificació acreditativa d´estar admès o admesa en la fase d´investigació d´un programa de doctorat de
la Universitat de València per al curs 2016-2017 (8.5.4). No resum matricula

ESCAMILLA FAJARDO, PALOMA

47399108H

El director de tesis no participa en l'equip investigador d'un projecte d´investigació adscrit a la
Universitat de València i finançat amb fons públics o privats, amb vigència, almenys, fins al dia 31 /12/
2017 (punt 6.3). El contracte al·legat consta con a conveni de col·laboració en la OTRI.

FAGOAGA MORENO, ANA

21693704N

El director de tesis no participa en l’equip investigador d’un projecte d’investigació adscrit a la
Universitat de València i finançat amb fons públics o privats, amb vigència, almenys, fins al dia 31 /12/
2017 (punt 6.3). Fco. Javier Ruiz Sánchez consta com a equip de treball no com a membre de l'equip
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COGNOMS, NOM

DNI/NIE

REQUISIT/S INCOMPLIT

FERNANDEZ CARRIÓN, REBECA

26758576P

El director de tesi no consta en cap grup d’investigació inscrit en el Registre d’Estructures d’Investigació
de la Universitat de València, o bé, que haja sol·licitat la seua incorporació o que haja sol·licitat la seua
inscripció (punt 6.2). Segons el punt 19.6 de la convocatòria els mèrits i les condiciones exigides hauran
d´estar en possessió en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

FERRER GARCIA, ALBERTO

48411354B

El director de tesi no consta en cap grup d'investigació inscrit en el Registre d'Estructures d'Investigació
de la Universitat de València, o bé, que haja sol·licitat la seua incorporació o que haja sol·licitat la seua
inscripció (punt 6.2)

FRATTINI LLORENS, ADA

48683375B

Certificació acreditativa d'estar admès o admesa en un programa de doctorat de la Universitat de
València per al curs 2016-2017 (8.5.4). La preadmissió pel curs vinent no es vàlida.

GARCIA APARISI, FRANCISCO
BRANDAN

35594888L

El director de tesi no consta en cap grup d'investigació inscrit en el Registre d´Estructures d'Investigació
de la Universitat de València, o bé, que haja sol·licitat la seua incorporació o que haja sol·licitat la seua
inscripció (punt 6.2), Segons el punt 19.6 de la convocatòria els mèrits i les condiciones exigides hauran
d´estar en possessió en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

GARCIA GARCIA, DIEGO ELOY

33568689M

Documentació que acredite la participació del/de la director/a de l’ajuda en l’equip investigador d’un
projecte d’investigació adscrit a la Universitat de València i finançat amb fons públics o privats, amb
vigència, almenys, fins al dia 31 de desembre de 2017 (punt 8.5.5).

GARCIA GARCIA, FRANCISCO JAVIER

29213968N

El director de tesis/responsable no te un mínim de 36 punts en la memòria d’investigació dels darrers
tres anys (punt 6.4). Te 34,2 punts.

GARCIA GONZALEZ, JUAN DIEGO

53254810N

El director de tesis/responsable no te un mínim de 36 punts en la memòria d’investigació dels darrers
tres anys (punt 6.4). Te 33,6 punts

GARCIA MONTEAGUDO, DIEGO

73578267W

El director de tesis/ajuda no participa en l'equip investigador d'un projecte d'investigació adscrit a la
Universitat de València i finançat amb fons públics o privats, amb vigència, almenys, fins al dia 31 /12/
2017 (punt 6.3). El projecte al·legat no està adscrit a la Universitat de València.
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COGNOMS, NOM

DNI/NIE

REQUISIT/S INCOMPLIT

GIMENO LLUCH, IRENE

24399442F

El director de tesis/responsable no te un mínim de 36 punts en la memòria d’investigació dels darrers
tres anys (punt 6.4) Te 29.1 punts

GONZALEZ DE ANTA, JUAN BALTASAR

44890719D

El director de tesi no consta en cap grup d´investigació inscrit en el Registre d´Estructures d´Investigació
de la Universitat de València, o bé, que haja sol·licitat la seua incorporació o que haja sol·licitat la seua
inscripció (punt 6.2) Grup registrat el 15/02/17, data posterior a la finalització del termini de presentació
de sol·licituds (30/01/17)

GONZALEZ FERNANDEZ, JAVIER

14314164E

Certificació acreditativa d'estar admès o admesa en un programa de doctorat de la Universitat de
València per al curs 2016-2017 (8.5.4). La preadmissió no es vàlida tampoc que siga per al curs vinent.

GUILLEN GARCIA, MARCELO JOSE

29208135K

El director de tesis/responsable no te un mínim de 36 punts en la memòria d’investigació dels darrers
tres anys (punt 6.4) Te 34.6 punts

HAKOBYAN , LUSINE

Y1779823M

La data de finalització dels estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, arquitectura tècnica,
enginyeria tècnica o grau universitari haurà de ser posterior a l’1 de gener de 2013 (punt 7.2.1). L'any
finalització de3 la llicenciatura de química és el 2003.

HAMOU SEGARRA, MYRIAM

53785086T

Certificació acreditativa d'estar admès o admesa en un programa de doctorat de la Universitat de
València per al curs 2016-2017 (8.5.4). La preadmissió no es vàlida tampoc que siga pel curs vinent.

HENAO ZAPATA, DANIEL

45903417V

La data de finalització dels estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, arquitectura tècnica,
enginyeria tècnica o grau universitari haurà de ser posterior a l’1 de gener de 2013 (punt 7.2.1).

JULIAN, ROBERTO MARTIN

X6218722M

El director de tesi no consta en cap grup d’investigació inscrit en el Registre d’Estructures d’Investigació
de la Universitat de València, o bé, que haja sol·licitat la seua incorporació o que haja sol·licitat la seua
inscripció (punt 6.2)

LOPEZ ALEDO, JADE

53634126N

Documentació que acredite la participació del/de la director/a de l’ajuda en l’equip investigador d’un
projecte d’investigació adscrit a la Universitat de València i finançat amb fons públics o privats, amb
vigència, almenys, fins al dia 31 de desembre de 2017 (punt 8.5.5) No consta en cap projecte en vigor.
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COGNOMS, NOM

DNI/NIE

REQUISIT/S INCOMPLIT

MACIAN FUSTER, ALEJANDRA

53056972C

No arriba a la nota mitjana mínima exigida en la convocatòria. La nota mitjana mínima de la rama de
coneixement d'Arts i Humanitats es 7.51.

MARQUEÑO VILLANUEVA, TOMAS

35605233Z

No consta com admès en un programa de doctorat pel curs 2016-17 (punt 5.4) Cursant màster de 60cr
Falta adjuntar el certificació acadèmica personal del estudis de Màster Oficial (punt 8.5.3)

MARTINEZ ARTERO, ALBERT

26756818K

El director de tesi no consta en cap grup d’investigació inscrit en el Registre d’Estructures d’Investigació
de la Universitat de València, o bé, que haja sol·licitat la seua incorporació o que haja sol·licitat la seua
inscripció (punt 6.2)

MASTINU , MARTINA

M9537992F

MOLINS SANCHO, FRANCISCO

26764372P

MOLLA ESPARZA, CRISTIAN

48605647T

El director de tesi no consta en cap grup d’investigació inscrit en el Registre d’Estructures d’Investigació
de la Universitat de València, o bé, que haja sol·licitat la seua incorporació o que haja sol·licitat la seua
inscripció (punt 6.2)
Cap investigador/a no podrà figurar com a director/a en més d’una sol·licitud d’aquesta convocatòria
(punt 6.5)
El director de tesi no consta en cap grup d’investigació inscrit en el Registre d’Estructures d’Investigació
de la Universitat de València, o bé, que haja sol·licitat la seua incorporació o que haja sol·licitat la seua
inscripció (punt 6.2)
Cap investigador/a no podrà figurar com a director/a en més d’una sol·licitud d’aquesta convocatòria
(punt 6.5)
El director de tesis/responsable no te un mínim de 36 punts en la memòria d’investigació dels darrers
tres anys (punt 6.4) Te 1.5 punts

MONZO BELTRAN, LIDIA

35597738V

MORATO PIÑOL, SONIA

21000233Z

La nota mitjana del grau no arriba a la mínima exigida en la convocatòria (punt 5.3). El grau de
Biotecnologia pertany a la branca de Ciències i la nota mínima exigida es 7.28
Certificació acreditativa d'estar admès o admesa en la fase d'investigació d'un programa de doctorat de
la Universitat de València per al curs 2016-2017 (8.5.4). No resum matricula.
Documentació que acredite la participació del/de la director/a de l´ajuda en l´equip investigador d´un
projecte d´investigació adscrit a la Universitat de València i finançat amb fons públics o privats, amb
vigència, almenys, fins al dia 31 de desembre de 2017 (punt 8.5.5). El projecte al·legat està adscrit a la
Univ. De Santiago Compostela no a la UV.
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COGNOMS, NOM

DNI/NIE

REQUISIT/S INCOMPLIT

MUÑOZ PUELLES, LAURA

53601758M

La nota mitjana no arriba a la mínima establerta en l’annex 1 (punt 7.3). La llicenciatura de Ciències
Ambientals pertany a la branca de Ciències i la nota mínima exigida es 7.19
La data de finalització dels estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, arquitectura tècnica,
enginyeria tècnica o grau universitari haurà de ser posterior a l’1 de gener de 2013 (punt 7.2.1)
El director de tesi no consta en cap grup d’investigació inscrit en el Registre d’Estructures d’Investigació
de la Universitat de València, o bé, que haja sol·licitat la seua incorporació o que haja sol·licitat la seua
inscripció (punt 6.2). El registre es de data 22/03/17

NAVARRO ALCAYNA, VICENT

52685511D

NAVARRO DIAZ, AITOR

26744932A

El director de tesi no consta en cap grup d’investigació inscrit en el Registre d’Estructures d’Investigació
de la Universitat de València, o bé, que haja sol·licitat la seua incorporació o que haja sol·licitat la seua
inscripció (punt 6.2)

PEIRO SANCHEZ-MANJACAVAS,
ENRIQUE

44524357-Z

El director de tesi no consta en cap grup d’investigació inscrit en el Registre d’Estructures d’Investigació
de la Universitat de València, o bé, que haja sol·licitat la seua incorporació o que haja sol·licitat la seua
inscripció (punt 6.2). Segons el punt 19.6 de la convocatòria els mèrits i les condiciones exigides hauran
d´estar en possessió en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

PEREZ ALARCON, MARIO

26746348Q

Document Nacional d’identitat complet o document identificatiu equivalent (punt 8.5.1)
Certificació acreditativa d'estar admès o admesa en un programa de doctorat de la Universitat de
València per al curs 2016-2017 (8.5.4). Cursant màster

ROSER MARTINEZ, JORGE

29218766A

El director de tesis no consta com de la plantilla de la Universitat de València amb dedicació a temps
complet. Professors emèrits estan a temps parcial.

SAIZ BAGGETTO, SARA

53750971V

El director de tesis/responsable no te un mínim de 36 punts en la memòria d’investigació dels darrers
tres anys (punt 6.4) Te 29.1 punts

SALVADOR CLAVELL, RUBÉN

73398730A

El director de tesi no consta en cap grup d’investigació inscrit en el Registre d’Estructures d’Investigació
de la Universitat de València, o bé, que haja sol·licitat la seua incorporació o que haja sol·licitat la seua
inscripció (punt 6.2)
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COGNOMS, NOM

DNI/NIE

REQUISIT/S INCOMPLIT

SASTRE ARBONA, CLARA

53628738Y

El director de tesi no consta en cap grup d’investigació inscrit en el Registre d’Estructures d’Investigació
de la Universitat de València, o bé, que haja sol·licitat la seua incorporació o que haja sol·licitat la seua
inscripció (punt 6.2)

SEMPERE RUBIO, NURIA

21683836B

La data de finalització dels estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, arquitectura tècnica,
enginyeria tècnica o grau universitari haurà de ser posterior a l’1 de gener de 2013 (punt 7.2.1)

SERGE RODRIGUEZ, ANDREA CECILIA

Y3932236D

El director de tesi no consta en cap grup d’investigació inscrit en el Registre d’Estructures d’Investigació
de la Universitat de València, o bé, que haja sol·licitat la seua incorporació o que haja sol·licitat la seua
inscripció (punt 6.2). Segons el punt 19.6 de la convocatòria els mèrits i les condiciones exigides hauran
d´estar en possessió en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

SOCUELLAMOS CHACÓN, JUAN
MANUEL

48723274M

Certificació acreditativa d'estar admès o admesa en la fase d'investigació d'un programa de doctorat de
la Universitat de València per al curs 2016-2017 (8.5.4). No matriculat.
Certificació acadèmica personal dels estudis de Màster Oficial(punt 8.5.3) Cursant el màster.

SOLBES BORJA, CLARA

48680974W

El director de tesis/responsable no te un mínim de 36 punts en la memòria d’investigació dels darrers
tres anys (punt 6.4) Te 8,8 punts

YUSTE PEREZ, RAQUEL

18455802G

La nota mitjana no arriba a la mínima establerta en l’annex 1 (punt 7.3). El grau de Fisioteràpia pertany a
la branca de Ciències de la Salut i la nota mínima exigida es 7.42.
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