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 (ACGUV299/2015), 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 (ACGUV299/2015), el Servei d’Investigació i Innovació inserta el anuncio cuyos datos
esenciales son los siguientes:
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Àrea de procedència Área de procedencia

The announcement is not published in English because foreign recipients are not
expected
Nova priorització concessió investigació programa propi atracció talent
incorporació formació personal investigador predoctoral
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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 18 de febrer de 2020 del Rectorat de la Universitat de València, per la
qual es publica la nova relació prioritzada de les ajudes concedides corresponents a
sol·licituds preseleccionades de candidats reserva, 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 11 de febrer de 2019 del Rectorat de la Universitat de València es van convocar ajudes
per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, en el marc del Programa «Atracció
de talent» del Vicerectorat d’Investigació.
Per resolució de 4 de juliol de 2019 del Rectorat de la Universitat de València, i amb caràcter previ a
aquesta resolució, es va publicar la baremació definitiva de les sol·licituds admeses i excloses en la
fase de preselecció.
Per resolució de 2 de setembre de 2019 de la Secretaria d'Estat d'Universitats, Investigació,
Desenvolupament i Innovació es va publicar la relació d’ajudes concedides per a contractes
predoctorals per a la Formació de Professorat Universitari (FPU), dels subprogrames de Formació i
Mobilitat dins del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seua Ocupabilitat. La concessió de
l’ajuda sol·licitada per a la Formació de Professorat Universitari (FPU) per part de l’Administració de
l’Estat motiva la desestimació́ automàtica de la sol·licitud a la present convocatòria, de conformitat
amb el punt 12.6 de la convocatòria.
Per resolució de 19 de setembre de 2019 del Rectorat de la Universitat de València, es va publicar la
relació de les tres sol·licituds, amb la nota mitjana de selecció més alta per cadascuna de les àrees
temàtiques definides per l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva (ANEP), preseleccionades per a
la fase de selecció de les ajudes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral.
Per resolució de 4 de desembre de 2019 del Rectorat de la Universitat de València, es va publicar la
baremació provisional de les sol·licituds admeses a la fase de selecció de la convocatòria de les ajudes
per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, dins del marc del Subprograma
«Atracció de talent»
Per resolució de 20 de desembre de 2019 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
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.
Aquest Vicerectorat, en el exercici de les funcions i competències que té atribuïdes, atesa la resolució
de 19 de juny de 2019 del Rectorat de la Universitat de València (DOGV 27.06.2019), per la que es
deleguen en el vicerector d’Investigació les competències atribuïdes a la rectora, per a la convocatòria
d’ajudes pròpies en matèria d’ investigació de la Universitat de València, atesos:
1. La circumstància que s’han produït, des de la publicació de l’esmentada resolució de 20 de
desembre de 2019 , diverses renúncies a les ajudes concedides i a la continuïtat en la inclusió en la
relació prioritzada de les sol·licituds admeses a la fase de selecció per a les substitucions.
2. Els apartats 12.5 i 18.5 (Barem per a la priorització i selecció de persones sol·licitants de la
convocatòria d’ajudes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral) de la
convocatòria.
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ha resolt:
1. Annex I. Fer pública una nova relació prioritzada de les sol·licituds admeses a la fase de selecció
per a les substitucions de les renúncies produïdes, una vegada recalculada la puntuació de les
persones candidates.
2. Annex II. Fer pública la relació de les tres renúncies produïdes.
3. Annex III. Fer pública la relació de les tres ajudes concedides a les primeres tres persones
sol·licitants segons nova relació prioritzada de l’Annex I.
4. Annex IV. Fer pública la relació de sol·licituds en reserva de la relació prioritzada de l’Annex I.
Les persones beneficiàries rebran per correu electrònic la comunicació de la concessió de l'ajuda i les
instruccions per a la seua formalització. La data límit per a l'acceptació de l'ajuda serà el dia 24 de
febrer de 2019.
De conformitat amb el punt 12.5 de la convocatòria, transcorreguts el termini de tres mesos i sis mesos
des de la data de publicació de la baremació definitiva de les sol·licituds admeses a la fase de selecció
i la relació d’ajudes concedides 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, es publicaran, si escau, dos noves resolucions amb la comunicació de les substitucions
produïdes, per les renúncies presentades durant els esmentats terminis.
Aquestes noves concessions s’adjudicaran aplicant el procediment de priorització al llistat de Reserves
de l’Annex IV, una vegada recalculada la puntuació dels candidats i candidates que hagueren estat
afectades per l’aplicació del procediment de priorització establert a l’apartat 18.5 de la convocatòria.
Aquesta resolució exhaureix la via administrativa, i contra ella, amb caràcter potestatiu, es podrà
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d'un mes a partir
de l'endemà de la data de notificació de la publicació. També es podrà interposar recurs contenciósadministratiu 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.

Firmado

CARLOS|
digitalmente por
HERMENEGI CARLOS|
HERMENEGILDO|
LDO|
CAUDEVILLA
2020.02.18
CAUDEVILLA Fecha:
11:10:30 +01'00'

Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral (2019)

[2 de 6]

ANNEX I - Nova relació prioritzada de les sol·licituds admeses a la fase de selecció.

TOTAL

TOTAL
AMB
PRIORITZACIÓ

7,151

0,850 0,000 0,000 1,700 2,500 2,500 2,500 17,201

17,201

****9776Y

7,780

0,880 0,000 0,000 0,150 2,500 2,500 2,500 16,310

16,310

NADAL GISBERT, SERGI

****5181V

8,404

0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 2,500 15,904

15,904

TORAN MUÑOZ, RICARDO
ARANDA BERNAL, SONIA
MENGUAL MARTI, ADRIA

****1870L
****0896D
****7605A

8,962
7,920
7,912

0,000 0,050 0,000 0,050 2,500 2,500 2,500 16,562
0,894 0,000 0,000 0,100 2,500 2,500 2,500 16,414
0,911 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 2,500 16,323

15,562
15,414
15,323

NOGUERA GOMEZ, JAUME

****4820E

8,132

0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 13,182

13,182

NIF/NIE

Nota
selecció
FPU

LOZANO FRANCO, WILSON
MAURICIO

****9083Y

TEN GONZALEZ, SOFIA

COGNOMS, NOM

AT

BII

PE

PUB

SX

PDA

PI

(*) a tindre en compte als efectes procediment priorització 18.5 de la convocatòria

ÀREA ANEP
MEDICINA CLINICA Y
EPIDEMIOLOGIA
BIOLOGIA VEGETAL,
ANIMAL Y ECOLOGIA
FISICA Y CIENCIAS DEL
ESPACIO
QUIMICA
CIENCIAS DE LA TIERRA
AGRICULTURA
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE
MATERIALES

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.
PUB = Publicacions en revistes científiques I Participació en congressos o altres reunions científiques.
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.
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ÀREA DE CONEIXEMENT
(*)
FISIOLOGIA
ZOOLOGIA
FÍSICA TEÒRICA
QUÍMICA ORGÀNICA
ECOLOGIA
GENÈTICA
FÍSICA APLICADA

ANNEX II - Relació de les tres renúncies produïdes.

COGNOMS, NOM

NIF/NIE

ÀREA ANEP

ÀREA DE CONEIXEMENT
(*)

SANFELIU REDONDO, DAVID

****9421W

BIOMEDICINA

FISIOLOGIA

MACHADO LOPEZ,ALBA

****7367S

BIOMEDICINA

OBSTETRÍCIA I
GINECOLOGIA

TAPIA VELOZ, ESTEPHANY
MEDICINA CLINICA Y
****9007G
CAROLINA
EPIDEMIOLOGIA
(*) a tindre en compte als efectes procediment priorització 18.5 de la convocatòria

PARASITOLOGIA
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ANNEX III - Relació d'ajudes concedides.

TOTAL

TOTAL
AMB
PRIORITZACIÓ

7,151

0,850 0,000 0,000 1,700 2,500 2,500 2,500 17,201

17,201

****9776Y

7,780

0,880 0,000 0,000 0,150 2,500 2,500 2,500 16,310

16,310

****5181V

8,404

0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 2,500 15,904

15,904

NIF/NIE

Nota
selecció
FPU

LOZANO FRANCO, WILSON
MAURICIO

****9083Y

TEN GONZALEZ, SOFIA
NADAL GISBERT, SERGI

COGNOMS, NOM

AT

BII

PE

PUB

SX

PDA

PI

(*) a tindre en compte als efectes procediment priorització 18.5 de la convocatòria

ÀREA ANEP
MEDICINA CLINICA Y
EPIDEMIOLOGIA
BIOLOGIA VEGETAL,
ANIMAL Y ECOLOGIA
FISICA Y CIENCIAS DEL
ESPACIO

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.
PUB = Publicacions en revistes científiques I Participació en congressos o altres reunions científiques.
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.
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ÀREA DE CONEIXEMENT
(*)
FISIOLOGIA
ZOOLOGIA
FÍSICA TEÒRICA

ANNEX IV - Relació de sol·licituds en reserva.

TOTAL
AMB
PRIORITZACIÓ

NIF/NIE

Nota
selecció
FPU

TORAN MUÑOZ, RICARDO

****1870L

8,962

0,000 0,050 0,000 0,050 2,500 2,500 2,500 16,562

15,562

QUIMICA

QUÍMICA ORGÀNICA

ARANDA BERNAL, SONIA
MENGUAL MARTI, ADRIA

****0896D
****7605A

7,920
7,912

0,894 0,000 0,000 0,100 2,500 2,500 2,500 16,414
0,911 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 2,500 16,323

15,414
15,323

ECOLOGIA
GENÈTICA

NOGUERA GOMEZ, JAUME

****4820E

8,132

0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 13,182

13,182

CIENCIAS DE LA TIERRA
AGRICULTURA
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE
MATERIALES

COGNOMS, NOM

AT

BII

PE

PUB

SX

PDA

PI

TOTAL

(*) a tindre en compte als efectes procediment priorització 18.5 de la convocatòria

ÀREA ANEP

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.
PUB = Publicacions en revistes científiques I Participació en congressos o altres reunions científiques.
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.
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ÀREA DE CONEIXEMENT
(*)

FÍSICA APLICADA

