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:

Valencià
Valenciano

Descripció (epígraf complet)
Descripción (epígrafe completo)

Aclariment de la nova priorització de sol·licituds admeses en la fase de selecció i
relació d’ajudes concedides

Castellà
Castellano

DADES INSCRITES AL TAULER OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
DATOS INSCRITOS EN EL TABLÓN OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Contractes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral
V
(2018)
Títol
Contratos para la formación de personal investigador de carácter predoctoral
C
(2018)
Título
The announcement is not published in English because foreign recipients are not
A
expected

Aclaración de la nueva priorización de solicitudes admitidas en la fase de
selección y relación de ayudas concedidas

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
concessió investigació programa propi atracció talent incorporació
concesión investigación programa propio atracción talento incorporación
Recerca Investigación
Servei d’Investigació i Innovació
Vicerectorat d’Investigació
INV18-01-13-12
31/01/2019
12/06/2019

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
Investigació
INV
Raíz
Investigación
Any Año
18 2018
Programa Propi d’Ajudes a la Investigació de la Universitat de València
Àrea
01 Programa Propio de Ayudas a la Investigación de la Universitat de
Área
València
Convocatòria o procediment específics
Contractes FPI predoctorals
13
Convocatoria o procedimiento específicos
Contratos FPI Predoctorales
Identificador del document
Resolució
12
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)

Aclariment de la resolució de 25 de gener de 2019 del Rectorat de la Universitat de
València, per la qual es publicava una nova relació prioritzada de les sol·licituds
admeses a la fase de selecció de la convocatòria d’ajudes per a la formació de
personal investigador del caràcter predoctoral dins del marc del Subprograma
«Atracció de Talent» del Vicerectorat d’Investigació.

Per resolució de 12 de desembre de 2017 del Rectorat de la Universitat de València, es van
convocar ajudes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, dins del
marc del Subprograma «Atracció de Talent» del Vicerectorat d’Investigació.
Per resolució de 22 de novembre de 2018 del Rectorat de la Universitat de València, es va
publicar la baremació definitiva de les sol·licituds admeses a la fase de selecció i la relació
d’ajudes concedides.
Per resolució de 25 de gener de 2019 es va publicar, de conformitat amb el punt 12.5 de la
convocatòria, la nova relació prioritzada de les sol·licituds admeses a la fase de selecció de la
convocatòria d’ajudes per a la formació de personal investigador del caràcter predoctoral dins
del marc del Subprograma «Atracció de Talent» del Vicerectorat d’Investigació.
En aquesta resolució es feia referència a les renuncies produïdes, però no s’hi varen publicar.
Per aquest motiu s’ha decidit ampliar la informació i fer un aclariment amb la publicació de:
- la relació de les cinc noves ajudes concedides
- la relació de les renúncies produïdes.
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Relació de les cinc noves ajudes concedides.
Persona sol·licitant
NACHER JUAN, JOSEP
CANTOS PARDO, MARTA
PELLICER VALERO, OSCAR JOSE
MANIEZKI, ALICE
LACOMBA TREJO, LAURA

DNI/NIE
****9109J
****4597C
****3685V
***6413G
****3986X

NMP
8,690
9,390
9,100
8,980
9,060

AT
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00

BII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05

PRC
0,00
0,25
0,00
0,00
0,00

PCA
0,45
0,00
0,05
0,05
2,20

SX
2,50
1,25
2,50
2,50
0,00

NMP = Nota mitjana ponderada.
AT = Altres titulacions oficials distintes a la habilitant per a la presentació de sol·licituds.
BII = Beques d’iniciació a la investigació.
PE = Premi Extraordinari de diplomatura, llicenciatura, grau o màster.
PRC = Publicacions en revistes científiques.
PCA = Participació en congressos o altres reunions científiques.

PDA
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

PI
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

TOTAL 1
17,64
16,89
16,65
16,53
16,31

TOTAL 2
17,64
16,89
16,65
16,53
16,31

Àrea de coneixement
FARMACOLOGIA
DRET PROCESSAL
ELECTRÒNICA
PSICOLOGIA SOCIAL
PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

SX = Sexennis del/de la director/a.
PDA = Participació del/de la director/a de l’ajuda en projectes d'investigació en els últims 5 anys.
PI = Projecte en el qual s'enquadra l’ajuda.
TOTAL 1 = Suma del apartats anteriors.
TOTAL 2 = Total 1 amb la penalització per a segons i successives persones candidates de la mateixa
àrea de coneixement

Relació de renúncies produïdes
Persona sol·licitant
ANDRADE MARTINEZ, ENRIQUE
BLANCH RUIZ, MARÍA AMPARO
DE LA BARRERA MARZAL, USUE
LLOP MEDINA, LAURA BELEN
ORTS RICHART, MARIO
SERRANO CLAUMARCHIRANT, JOSE FRANCISCO
SIMO SOLER, ELISA
SAN JUAN NAVARRO, LORENZO

DNI/NIE
****3268G
****2310Z
****7271Z
****8372J
****8881Q
****9737H
****1189L
****1337X

Àrea de coneixement
LITERATURA ESPANYOLA
FARMACOLOGIA
PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS
TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
BIOLOGIA CEL·LULAR
QUÍMICA FÍSICA
DRET PROCESSAL
QUÍMICA ANALÍTICA
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