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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preselección de la convocatoria de contratos para la formación de personal
investigador de carácter predoctoral (2019)
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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 5 de juny de 2019 del Rectorat de la Universitat de València per la qual
es publiquen les relacions provisionals de sol·licituds admeses i pendents d’esmena de
les ajudes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, dins del
marc del Programa «Atracció de talent» del Vicerectorat d’Investigació
Per Resolució de 11 de febrer de 2019 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 2019,
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.
Aquest Vicerectorat, en el exercici de les funcions i competències que té atribuïdes, ateses:
1.

La resolució de 5 de juliol de 2018 del Rectorat de la Universitat de València (DOGV
09.07.2018), per la qual es deleguen en el vicerector d’Investigació 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 les sol·licituds presentades efectuada per l’òrgan instructor del procediment, i
de conformitat amb el punt 10.1 de la convocatòria.

ha resolt:
1.

Fer públiques les relacions provisionals de sol·licituds admeses i pendents d´esmena que
es detallen, respectivament, en els annexos I i II.

Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de deu
dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació
preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es
considerarà que es desisteix de la sol·licitud.
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ANNEX I
SOL·LICITUDS ADMESES
Cognoms, Nom

Alcaide Pozo, Julia
Alemany Martínez, Amparo
Álvarez Izquierdo, María
Eatidal Amin, Darei
Aranda Bernal, Sonia
Arrojo Montilla, Sara
Asensio Gómez, Miguel
Badía Climent, Sara
Bañuls Soto, Lucía
Barceló Orgiler, Joaquin
Bartolomé Carretero, Alicia
Boix Constant, Carla
Borja Lloret, Marina
Brotons Alcázar, Isaac
Calvo Bayarri, Gabriel
Carceller Ferrer, Laura
Castllo Vercher, Carlos
Castellote Lillo, Javier
Coll Puig, Sandra
Cortijo Ruiz, Gemma
De la Torre Martínez, Noelia
De Melo Nazareth, Tiago
Doncel Giménez, Azahara
Estruch Miñana, Sergio
Fajardo Paños, Javier
Fernández Martínez, Irene
Fuster Martínez, Isabel
Galan Campos,Luis
García Monteiro, Susana
García Oltra, Agnes
García Folgado, Miguel
Garrote Sanchez, Emilio
Gaviña Rueda, Daniel
Gil Pug, Pedro
Giménez Alba, Ignacio Manuel
Gimeno Gómez, Alejandro
Gonzalez Gea, Esther
Lacruz Pérez, Irene
Llobregat Pajarón, Belén
López Castelló, Raúl
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López Miralles, José
López Rubio, María
Machado López, Alba
Magraner Misfud, Ángela
Marín Garzón, Alba
Martí Quijal, Francisco Juan
Martínez Pérez-Cejuela, Héctor
Martínez Perona, Arturo
Mengual Martí, Adria
Mengual Fenollar, Regina
Miralles López, Marcos
Molla Casanova, Sara
Nadal Gisbert, Sergi
Navarrete Miguel, Miriam
Navarro Ciurana, David
Negre Simó, Andreu
Noguera Gómez, Jaume
Ortiz Fuertes, Andrea
Osca Verdegal, Rebeca
Pérez Baeza, Mireia
Ramírez Riquelme, Javier
Rodríguez Hernández, Valerie
Román Domínguez, Aurora
Rubio Gaspar, Ana María
Sanchez López, Christian Miquel
Sanfeliu Redondo, David
Seijas da Silva, Alvaro Javier
Serra Castells, Carlos
Tamayo Torres, Eva
Tapia Veloz, Estephany Carolina
Ten Gonzalez, Sofía
Terol Calvo, Jorge
Torán Muñoz, Ricardo
Tornero Ferrando, Marta
Verdú Sánchez, Inmaculada
Vidal Verdú, Ángela
Vila Martín, Manuel Esteban
Villafranca Faus, María
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ANNEX II
SOL·LICITUDS PENDENTS D’ESMENA
Cognoms, Nom

Abad Labrador, José Antonio
Avila Carrillo, Ana Lucia
Bernabeu Mira, Juan Carlos
Caravantes López de Lerma, Gloria
María
Carreras Tortosa, Alba
Castillo Marco, Nerea
Cerda Aznar, Blanca
Gimenez Orenga, Karen
Guillen Bas, Esteban
Gutierrez Carrilero, Sandra
Lahuerta Contell, Sara
Lozano Franco, Wilson Mauricio
Palomares Navarro, Oscar
Ribera Año, Raimon
Ruiz Pérez, Cesar
Santos Perez, Samuel
Sanvisens Delgado, Néstor
Soto Rubio, María Gabriela
Vives López, María

Motiu

VIII
I i VIII
VIII
VIII
VII i VIII
VII i IX
V i IX
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
IX
VIII
IX
VIII

Motius d’esmena:
I.

Incompliment del punt 5.1 de la convocatòria. Haver sol·licitat les ajudes per a la Formació de
Professorat Universitari (FPU) corresponent a l’any 2018, publicada per resolució 4 d’octubre de
2018, de la Secretaria d’Estat d’Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació (BOE de
9 d’octubre de 2018). Es requereix documentació del compliment del punt 8.5.2 de la
convocatòria. Les persones candidates afegiran còpia de la sol·licitud presentada a la
convocatòria 2018 d’ajudes per a la Formació de Professorat Universitari (FPU).

II.

Incompliment del punt 5.2 de la convocatòria. Estar en possessió del títol de doctor/a amb
anterioritat a la data d’inici del gaudiment de l’ajuda.

III.

Incompliment del punt 5.3 de la convocatòria. Estar matriculat/da en un programa de doctorat
de la Universitat de València per al curs 2018- 2019 en la Universitat de València.

IV.

Incompliment del punt 5.4 de la convocatòria. Alternativament, els/les sol·licitants podran
acreditar que en el moment de presentació de les sol·licituds estan en possessió d’un títol de
màster o han realitzat la matrícula en el curs 2018- 2019 en un màster universitari oficial de la
Universitat de València que done accés a un programa de doctorat en el curs 2019-2020, de
conformitat amb la ordenació acadèmica aplicable.

V.

Incompliment del punt 5.5 de la convocatòria. Ser beneficiari/a, en el moment de presentació de
la sol·licitud, d’un contracte per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral
previst en l’article 21 de la Llei 14/2011 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
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VI.

Incompliment del punt 6.1 de la convocatòria. Els/les directors/directores de tesi de les persones
beneficiàries d’aquest programa, que actuaran com a investigadors/investigadores responsables
de l’ajuda, hauran de ser investigador/a de la plantilla de la Universitat de València amb dedicació
a temps complet i posseir la titulació de doctor/a, o ser personal investigador contractat dins del
marc de convocatòries públiques per a la incorporació de doctors/es del Pla Estatal d’R+D+I, del
Programa Especial d’Estabilització d’Investigadors Reincorporats de la UV o del Programa marc
per a la contractació de personal investigador doctor de la Universitat de València. En el cas que
el/la director/a estiguera vinculat/vinculada a la plantilla de la Universitat de València per un
període inferior al de la durada màxima de l’ajuda, serà obligatori la col·laboració d’un/a
codirector/a que acomplisca l’esmentat requisit i la resta de requisits establerts pel/per la
director/a de la tesi.

VII.

Incompliment del punt 6.2 de la convocatòria. Els/les directors/directores de tesi de les persones
beneficiàries d’aquest programa, que actuaran com a investigadors/investigadores responsables
de l’ajuda, hauran de pertànyer a un grup d’investigació inscrit en el Registre d’Estructures
d’Investigació de la Universitat de València, o bé, haver sol·licitat la seua incorporació a un grup
inscrit o que haja sol·licitat la seua inscripció.

VIII.

Incompliment del punt 6.3 de la convocatòria. Els/les directors/directores de tesi de les persones
beneficiàries d’aquest programa, que actuaran com a investigadors/investigadores responsables
de l’ajuda, hauran 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 2019. Caldrà aportar 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 2019.

IX.

Incompliment del punt 6.4 de la convocatòria. Els/les directors/directores de tesi de les persones
beneficiàries d’aquest programa, que actuaran com a investigadors/investigadores responsables
de l’ajuda, hauran de tenir degudament actualitzat en l’aplicació CURRICUL@ de GREC el seu
currículum corresponent als darrers cinc anys i haver participat en la memòria d’investigació dels
darrers tres anys amb un mínim de 36 punts o el seu equivalent en el cas d’investigadors/
investigadores incorporats/incorporades per primera vegada a la Universitat de València en els
darrers tres anys.

X.

Incompliment del punt 6.5 de la convocatòria. Els/les directors/directores de tesi de les
persones beneficiàries d’aquest programa no podran figurar com a director/a en més d’una
sol·licitud d’aquesta convocatòria.

XI.

Incompliment del punt 8.5.1 de la convocatòria. Les persones candidates afegiran el Document
Nacional d’Identidat o document identificatiu equivalent.

XII.

Les persones candidates afegiran còpia de la certificació acadèmica aportada al Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports (MECD) per al càlcul de la nota mitjana de selecció.

XIII.

Les persones candidates afegiran certificació acadèmica personal dels estudis de Màster Oficial,
en el cas d’estar realitzant els Estudis Oficials de Postgrau regulats per la normativa acadèmica
aplicable, amb expressió de la nota mitjana en base 10, calculada d’acord amb Reial Decret
1125/2003, únicament si la nota mitjana del màster no s’ha utilitzat per al càlcul de la nota
mitjana de selecció publicada pel MECD.
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