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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Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses de la fase de preselecció de la
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V
Contractes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral (2018)
C
Títol
Contratos para la formación de personal investigador de carácter predoctoral (2018)
Título
The announcement is not published in English because foreign recipients are not
A
expected

Relación definitiva de solicitudes admitidas y excluidas de la fase de preselección de la
convocatoria de contratos para la formación de personal investigador de carácter
predoctoral (2018)

Anglès
Inglés

The announcement is not published in English because foreign recipients are not
expected
sol·licitud admissió esmena exclusió investigació programa propi atracció talent
incorporació formació personal investigador predoctoral
solicitud admisión subsanación exclusión investigación programa propio atracción
talento incorporación formación personal investigador predoctoral
Recerca Investigación
Servei d’Investigació i Innovació
Vicerectorat d’Investigació
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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
Arrel Raíz
INV Investigació Investigación
Any Año
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01 Programes Estatals Programas Estatales
Convocatòria o procediment específics
Contractes FPI Predoctoral
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Contratos FPI Predoctoral
Identificador del document
Resolució
03
Identificador del documento
Resolución
DADES ADDICIONALS DATOS ADICIONALES
Referència interna Referencia interna
0113/2018
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».

Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral (2018)

Resolució de 4 de juny de 2018 del Rectorat de la Universitat de València per la qual
es publiquen les relacions definitives de sol·licituds admeses i excloses de les ajudes
per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, dins del marc del
Programa «Atracció de talent»

Per Resolució de 12 de desembre de 2017 del Rectorat de la Universitat de València es van aprovar les
normes del procediment de distribució d’una partida econòmica del Programa Pressupostari 5
«Promoció de la Investigació i la Tecnologia», que es consigna al Pressupost de la Universitat de València
per a l'any 2018, per al finançament d’ajudes per a la formació de personal investigador de caràcter
predoctoral, en el marc del Programa «Atracció de Talent» del Vicerectorat d’Investigació i Política
Científica.
Per Resolució de 21 de març de 2018 del Rectorat de la Universitat de València es van publicar les
relacions provisionals de sol·licituds admeses i pendents d’esmena 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 deu dies hàbils a partir de la data de publicació.
Revisades les sol·licituds i la documentació presentades en temps i forma, i de conformitat amb el punt
10.2 de la convocatòria, aquest Vicerectorat, en l’exercici de les funcions i competències que té
atribuïdes, atesa la resolució d’11 d’abril de 2018 del Rectorat de la Universitat de València (DOCV
18.04.2018), per la qual es deleguen en el vicerector d’Investigació les competències atribuïdes al
Rector, entre d’altres, per a la convocatòria d’ajudes en matèria d’investigació de la Universitat de
València, ha resolt:

1.
2.

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

CARLOS|HERMENEGILDO|CAUDEVILLA
2018.06.04 12:24:35 +02'00'

Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral (2018) [1 de 9]

ANNEX I
SOL·LICITUDS ADMESES
Cognoms

Nom

NIF/NIE

ACOSTA REAL

MARIA LUISA

****1736Y

ALBERO PERALTA

ERIKA

****7339T

ALONSO ORSINI

MARIA JOSE

****8840M

ALVAREZ IZQUIERDO

MARIA

****9423Q

ALVENTOSA PAZ

MIGUEL ANGEL

****3651D

ANDRADE MARTINEZ

ENRIQUE

****3268G

ASENSIO GOMEZ

MIGUEL

****3025N

AUPI FERRANDO

MIGUEL

****6850L

AVILA CARRILLO

ANA LUCIA

****5786T

BAÑULS SOTO

LUCIA

****7473K

BARTOLOME CARRETERO

ALICIA

****6734Q

BEL MARTINEZ

JUAN CARLOS

****8850J

BERNAT MATEU

CARME

****2389N

BERNAT PONCE

EDGAR

****5351A

BLANCH RUIZ

MARIA AMPARO

****2310Z

BODI GARCIA

ALBA

****6314T

BONET MORA

LUCIA

****7973L

BONO TAPP

CRISTINA

****5361M

BORDIAN

MARIIA

****1124A

BUENO FERNANDEZ

CLARA

****7043M

CABRERA GIL

SUSANA

****6814F

CANO LEIVA

JOSE

****3737S

CANTOS PARDO

MARTA

****4597C

CERDA AZNAR

BLANCA

****3120X

CHAMORRO CERCOS

BEATRIZ

****4832K

CHULIO PEREZ

ENRIC

****8864T

CORCOLES MOLINA

TOMAS

****2001T

CUESTA GARCIA

DANIEL

****3734Z

DE LA BARRERA MARZAL

USUE

****7271Z

DEL VALLE CALZADA

ESTRELLA

****7560H

DELHOM PERIS

IRAIDA

****1900L

DOMINGO PEREZ

ELENA

****1776B

ERAZO ROBLES

JORGE

****7009A

FERRI RIERA

AIDA

****6637H

GALVEZ NUÑEZ

ANGEL

****3450Q

GALVEZ RODRIGUEZ

DAVID

****3211J

GARCIA APARISI

FRANCISCO

****4888L

GARCIA FOLGADO

MIGUEL

****6751T

GARCIA GARCIA

FRANCISCO JAVIER

****3968N

GARCIA GIMENEZ

CARLOS MANUEL

****3058C

GARCIA LOPEZ

VICTOR

****2276A
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SOL·LICITUDS ADMESES
Cognoms

Nom

NIF/NIE

GARCIA MARQUES

JOSE VICENTE

****1927S

GARCIA MARTIN

LUIS MIGUEL

****6539C

GARCIA MONTEIRO

SUSANA

****7581S

GARCIA MONTES

ANDREA

****2659Q

GIJON MORIANA

ALVARO

****1390K

GIMENO FERNANDEZ

CLAUDIA

****2974S

GOMEZ CORTELL

CLARA

****4340G

GONZALEZ GEA

ESTHER

****5669B

GRANELL SALES

FRANCESC

****7216Q

GUILLEN GARCIA

MARCELO JOSE

****8135K

GUILLOT GARCIA

ANTONIO JOSE

****4663W

GUTIERREZ MACIAS

LAURA

****1984T

HERRAIZ LLAVADOR

ANDRES

****4456C

HERRERA FLORES

ROCIO DE LOS LLANOS

****2990N

JIMENEZ RODRIGUEZ

TAMARA

****2736F

KOHNEN

DOROTHEA ULRIKE

****7519P

LACOMBA TREJO

LAURA

****3986X

LENZI

OLGA

****0645S

LEONE CARACCIOLO

CLARISSA MARIA

****5160W

LLINARES PLANELLS

ALEJANDRO

****5531J

LLOP MEDINA

LAURA BELEN

****8372J

LLORENS FERRER

ANNA JORDINA

****4830F

LOPEZ ALEDO

JADE

****4126N

LORENTE QUERALT

NURIA

****3735P

MANIEZKI

ALICE

****6413G

MARQUEÑO VILLANUEVA

TOMAS

****5233Z

MARTI ANDRES

PABLO

****6638K

MARTI RODRIGO

PABLO

****4300G

MARTINEZ AGULLO

PABLO

****0183T

MARTINEZ FERNANDEZ

JAVIER

****1466F

MARTINEZ HERNANDEZ

CRISTIAN

****6039L

MARTINEZ REYES

KEVIN ALBERTO

****9712P

MARTINEZ ROIG

MARCOS

****6763M

MOLINS SANCHO

FRANCISCO

****4372P

NACHER JUAN

JOSEP

****9109J

NAVARRO HUERTA

JOSE ANTONIO

****3019N

NINYOLES MARCO

GUILLEM

****7684S

NOVILLO SANJUAN

OLGA

****2625W

NTUTUMU SANCHIS

FERNANDO

****3922T

ORTS RICHART

MARIO

****8881Q

PELLICER VALERO

OSCAR JOSE

****3685V

PEREZ ROMERO

JUDIT

****9450P
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SOL·LICITUDS ADMESES
Cognoms

Nom

NIF/NIE

PEREZ

JOANA VANESA

****5760M

PERTUSA VIÑUALES

CLARA MARIA

****6599N

PLA DIAZ

MARTA

****7375A

POP

ANASTASIA IOANA

****8146J

ROBLES RODRIGUEZ

LAURA

****8796H

RODRIGO GOMEZ

SILVIA

****3655N

ROSER MARTINEZ

JORGE

****8766A

RUBIO BARBERA

SONIA

****8241Q

RUIZ VIDAL

JOAN

****0140P

SABATER ARCIS

MARIA

****3854A

SAN JUAN NAVARRO

LORENZO

****1337X

SANCHIS PERUCHO

PAU

****5928G

SANMARTIN CATALAN

CARLOS

****8906B

SEGREDO OTERO

ERNESTO ALEJANDRO

****0965T

SERRANO CLAUMARCHIRANT

JOSE FRANCISCO

****9737H

SIMO SOLER

ELISA

****1189L

TORRES FERNANDEZ

JAVIER

****7851W
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ANNEX II
SOL·LICITUDS EXCLOSES
COGNOMS, NOM

DNI/NIE

MOTIU
No està en la fase d’investigació d’un Programa de Doctorat per al curs 2017-2018 en la Universitat de València i no aporta
documentació certificació acreditativa d'estar admès o admesa en un programa de doctorat de la Universitat de València per al curs
2017-2018 (punt 8.5.4). No matriculat. Falta adjuntar la certificació acadèmica personal dels estudis de Màster Oficial (punt 8.5.3).
Cursant el màster.
El director de la 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). No reuneix el requisit de
participar en l'equip investigador d'un projecte d'investigació adscrit a la Universitat de València i finançat amb fons públics o
privats, amb vigor, almenys, fins al dia 31 de desembre de 2018 (punt 6.3) i 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 2018 (punt 8.5.5).

ANGLES CASTILLO, ANDREU

****4069J

APARISI GALAN, MARIA

****8075M

BADENES ROCHA, ALBERTO

****1869P

Falta 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 vigor, almenys, fins al dia 31 de desembre de 2018
(punts 6.3 i 8.5.5). El projecte presentat no es considera un projecte d'investigació ajustat als requisits de la convocatòria.

BADO, AUGUSTIN

****3343H

El director de la tesi no consta en cap grup inscrit en el Registre 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). Falta certificació acadèmica personal de la llicenciatura, arquitectura,
enginyeria o grau, amb expressió de la nota mitjana en base 10, calculada d’acord amb Reial Decret 1125/2003 (punt 8.5.2). Falta
certificació acadèmica personal dels estudis de Màster Oficial completa (punt 8.5.3). Falta 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 2018 (punt 8.5.5).

BELTRAN GARCIA, JESUS

****5041Z

El director de la tesi/responsable no té un mínim de 36 punts en la memòria d’investigació dels darrers tres anys (punt 6.4).

BELTRAN PALAU, PAU

****8991A

No està en la fase d’investigació d’un Programa de Doctorat per al curs 2017-2018 en la Universitat de València i no aporta
documentació certificació acreditativa d'estar admès o admesa en un programa de doctorat de la Universitat de València per al curs
2017-2018 (punt 8.5.4). No matriculat. Falta adjuntar la certificació acadèmica personal dels estudis de Màster Oficial (punt 8.5.3).
Cursant el màster.

BENCOMO VIALA, MARIEL

****0214Z

El director de la tesi 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 de desembre de 2018 (punt 6.3) i no s'acredita la participació en un
projecte d'aquest tipus (punt 8.5.5). No val amb la presentació d'un projecte que no s'ha aprovat.

Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral (2018) [5 de 9]

SOL·LICITUDS EXCLOSES
COGNOMS, NOM

DNI/NIE

MOTIU

****0179K

No està en la fase d’investigació d’un Programa de Doctorat per al curs 2017-2018 en la Universitat de València i no aporta
documentació certificació acreditativa d'estar admès o admesa en un programa de doctorat de la Universitat de València per al curs
2017-2018 (punt 8.5.4). No matriculat. Falta adjuntar la certificació acadèmica personal dels estudis de Màster Oficial (punt 8.5.3).
Cursant el màster.

CONCA ALONSO, JOSE MIGUEL

****0661N

El director de la tesi/responsable no té un mínim de 36 punts en la memòria d’investigació dels darrers tres anys (punt 6.4). No
adjunta certificació acadèmica personal de la llicenciatura, arquitectura, enginyeria o grau, amb expressió de la nota mitjana en
base 10, calculada d’acord amb Reial Decret 1125/2003 (punt 8.5.2). No adjunta certificació acadèmica personal dels estudis de
Màster Oficial completa (punt 8.5.3).

CUITAVI MARTIN, JAVIER

****2592S

El director de la tesi/responsable no té un mínim de 36 punts en la memòria d’investigació dels darrers tres anys (punt 6.4).

DEL GALLEGO BONILLA, RAQUEL

****6112Q

El director de la tesi 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 de desembre de 2018 (punt 6.3) i no s'acredita la participació en un
projecte d'aquest tipus (punt 8.5.5). El projecte presentat no es considera un projecte d'investigació ajustat als requisits de la
convocatòria.

GIL SANCHEZ, FERNANDO

****3005R

El director de la tesi/responsable no té un mínim de 36 punts en la memòria d’investigació dels darrers tres anys (punt 6.4).

****9194S

El director de la tesi/responsable no té un mínim de 36 punts en la memòria d’investigació dels darrers tres anys (punt 6.4). 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). No reuneix el requisit de participar 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 2018 (punt 6.3) i falta 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 2018 (punt 8.5.5).

****8295J

El director de la 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). No reuneix el requisit de
participar 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 2018 (punt 6.3) i falta 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 2018 (punt 8.5.5).

CASANOVA BAYARRI, MAR

GIMENO FERRER, FATIMA

IBAÑEZ JAIME, MARIA DOLORES
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SOL·LICITUDS EXCLOSES
COGNOMS, NOM

DNI/NIE

MOTIU
No reuneix el requisit de participar 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 2018 (punt 6.3) i falta 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 2018 (punt 8.5.5). El projecte presentat
està adscrit a la Universidad de Granada.
La nota mitjana del grau no arriba a la mínima exigida en la convocatòria (punt 5.3). El grau de Història pertany a la branca d' Arts i
Humanitats i la nota mínima exigida és 7,46. No reuneix el requisit de participar 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 2018
(punt 6.3) i falta 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 2018 (punt 8.5.5).

LAHUERTA CONTELL, SARA

****0542X

MARTINEZ CHICO, DAVID

****7766Q

MASTINU, MARTINA

****5971M

No presenta document vàlid per acreditar la seua identitat (punt 8.5.1). Incompliment del punt 6.5. de la convocatòria. Cap
investigador/a no podrà figurar com a director/a en més d'una sol·licitud d'aquesta convocatòria.

MORENO MORILLA, ESTHER

****4546S

La nota mitjana de la llicenciatura no arriba a la mínima exigida en la convocatòria (punt 5.3). La llicenciatura d´Economia pertany a
la branca de Ciències Socials i Jurídiques i la nota mínima exigida és 6, 86. El director de la tesi/responsable no té un mínim de 36
punts en la memòria d’investigació dels darrers tres anys (punt 6.4).

ORTIZ CLIMENT, ADRIAN

****7589D

El director de la 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).

ORTS ROMERO, JAVIER

****6447H

El director de la tesi/responsable no té un mínim de 36 punts en la memòria d’investigació dels darrers tres anys (punt 6.4).

****9689G

Incompliment del punt 5.2. La data de finalització dels estudis esmentats en el punt anterior haurà de ser: punt 5.2.1. En el cas
d'estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, estudis de grau de l'EEES o
titulació equivalent en sistemes universitaris estrangers, la data de finalització haurà de ser posterior a l'1 de gener de 2014.
Presenta estudis finalitzats d'abans de la data requerida. No adjunta certificació acadèmica personal de la llicenciatura,
arquitectura, enginyeria o grau, amb expressió de la nota mitjana en base 10, calculada d’acord amb Reial Decret 1125/2003 (punt
8.5.2). No adjunta certificació acadèmica personal dels estudis de Màster Oficial (punt 8.5.3). Cas d’estudis estranger cal aportar
una declaració, signada per la persona sol·licitant, en què conste la nota mitjana adaptada a l’esmentat Reial Decret, amb el vist i
plau del/de la director/a del treball. En aquest casos, la certificació haurà d’incloure quines son les qualificacions màxima i mínima
dins del sistema d’avaluació corresponent i es farà constar la qualificació mínima necessària per a aprovar (punt 8.5.2).

PASHAEIADL, HAMID
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SOL·LICITUDS EXCLOSES
COGNOMS, NOM

DNI/NIE

MOTIU

PIMENTEL DE OLIVEIRA SANTOS, DANIELLE ****8692N

Incompliment del punt 5.2. La data de finalització dels estudis esmentats en el punt anterior haurà de ser: 5.2.1. En el cas d'estudis
de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, estudis de grau de l'EEES o titulació
equivalent en sistemes universitaris estrangers, la data de finalització haurà de ser posterior a l'1 de gener de 2014. Presenta
estudis finalitzats d'abans de la data requerida.

QUIRANT PELLIN, JOAN

No està en la fase d’investigació d’un Programa de Doctorat per al curs 2017-2018 en la Universitat de València i no aporta
documentació certificació acreditativa d'estar admès o admesa en un programa de doctorat de la Universitat de València per al curs
2017-2018 ((punt 8.5.4). No matriculat. Falta adjuntar la certificació acadèmica personal dels estudis de Màster Oficial(punt 8.5.3).
Cursant el màster.

****3148B

RAMIRO LOPEZ, ROBERTO

****0176E

REAL GOMEZ, PABLO

****7963N

SASTRE ARBONA, CLARA

****8738Y

SERGE RODRIGUEZ, ANDREA CECILIA

****2236D

SERRANO DURA, JOSE

****8145Z

No reuneix el requisit de participar 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 2018 (punt 6.3) i falta 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 2018 (punt 8.5.5). El projecte presentat
està adscrit a la Universidad Complutense de Madrid.
El director de la tesi 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/ 2018 (punt 6.3) i no s'acredita la participació en un projecte
d'aquest tipus (punt 8.5.5). No adjunta certificació acadèmica personal de la llicenciatura, arquitectura, enginyeria o grau, amb
expressió de la nota mitjana en base 10, calculada d’acord amb Reial Decret 1125/2003 (punt 8.5.2). No adjunta certificació
acadèmica personal dels estudis de Màster Oficial completa (punt 8.5.3).
Incompliment del punt 5.2. La data de finalització d´estudis de llicenciatura, estudis de grau de l'EES o titulació equivalent en
sistemes universitaris estrangers, haurà de ser posterior a l'1 de gener de 2014 (5.2.1). Presenta estudis finalitzats d'abans de la
data requerida. El director de la tesi no consta en cap grup d´investigació inscrit en el Registre d'Estructures d´Investigació de la
Universitat de València (punt 6.2). No aporta certificacions acadèmiques (punts 8.5.2 i 8.5.3). No presenta certificat d'admissió fase
d'investigació doctorat per al curs 2017-2018 (punt 8.5.4).
Incompliment del punt 5.2. La data de finalització d´estudis de llicenciatura, estudis de grau de l' EES o titulació equivalent en
sistemes universitaris estrangers, haurà de ser posterior a l'1 de gener de 2014 (punt 5.2.1). Presenta estudis finalitzats d'abans de
la data requerida.
No adjunta certificació acadèmica personal de la llicenciatura, arquitectura, enginyeria o grau, amb expressió de la nota mitjana en
base 10, calculada d’acord amb el Reial Decret 1125/2003 (punt 8.5.2).
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SOL·LICITUDS EXCLOSES
COGNOMS, NOM

TORO PEREZ, JOSE JAIME

ZHANG HERUI

DNI/NIE

MOTIU

****4385J

No adjunta certificació acadèmica personal dels estudis de Màster Oficial (punt 8.5.3). No reuneix el requisit de participar 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 2018 (punt 6.3) i falta 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 2018 (punt 8.5.5). El projecte presentat està adscrit a la Universidad de
Santiago de Compostela.

****0996P

Incompliment del punt 5.2. La data de finalització d´estudis de llicenciatura, estudis de grau de l'EES o titulació equivalent en
sistemes universitaris estrangers, haurà de ser posterior a l'1 de gener de 2014 (5.2.1). Presenta estudis finalitzats d'abans de la
data requerida.
No adjunta certificació acadèmica personal de la llicenciatura, arquitectura, enginyeria o grau, amb expressió de la nota mitjana en
base 10, calculada d’acord amb Reial Decret 1125/2003. Cas d’estudis estranger cal aportar una declaració, signada per la persona
sol·licitant, en què conste la nota mitjana adaptada a l’esmentat Reial Decret, amb el vist i plau del/de la director/a del treball. En
aquest casos, la certificació haurà d’incloure quines son les qualificacions màxima i mínima dins del sistema d’avaluació
corresponent i es farà constar la qualificació mínima necessària per a aprovar (punt 8.5.2). No adjunta certificació acadèmica
personal dels estudis de Màster Oficial (punt 8.5.3).
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