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VN lVE~lTA.T ID VALENCIA.
Resolució de 6 de setembre de 2017, de la vicerectora d'Estudis de Grau i Política
Lingüística de la Universitat de Valencia, perla qual concedeix una ajuda d'iniciació a la
investigació 2016-2017, després de produir-se una vacant.

La vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de Valencia, fent
ús de les atribucions que li confereix la resolució de 16 de gener de 2017 del Rectorat de
la Universitat de Valencia (DOGV de 27 de gener de 2017) per la qual s'aprova la
delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretaria general, el gerent
i altres organs d'aquesta universitat, va convocar per resolució de 9 de gener de 20 17 les
ajudes per a la iniciació a la investigació del curs 2016-20 17.
Per resolució de 31 de maig de 2017, de la vicerectora d 'Estudis de Grau i Política Lingüística es
va publicar la concessió de les ajudes per a la iniciació a la investigació per a estudiants i
estudiantes que cursen estudis oficials a centres propis d'aquesta universitat, curs 2016-20 17.
Es produeix la renuncia expressa a l'ajuda per part d' una de les persones beneficiaries, generant
una vacant.
En conseqüencia, aquest Rectorat

RESOL
Concedir l 'ajuda pera la iniciació a la investigació, curs 2016-2017, a la primera persona de llista
d'espera, Na Maria Cecilia Bendicho Gil, al depai1ament de Filologia Francesa i Italiana
d ' aquesta universitat.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu
de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endema de la seu a publicació, davant
el mateix organ que l'ha dictada, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els
organs de la jurisdicc ió contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de
dos mesos comptadors a partir de l'endema de la seua publicació.
La vicerectora d' Estudis de Grau i Política Lingüística
(Per delegació del Rector, DOGV 27/01/2017)
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Isabel Vázquez Navarro
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