PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 720 Hospital General Universitari....................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

DESERTA

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
EmiliHERRERO
Casanova Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
12:04:41 +02'00'

Signatura secretari/a
Firmado digitalmente

Carlos Blasco García

BLASCO
por BLASCO GARCIA
GARCIA CARLOS CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.05
- 20244290N
16:52:28 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 723 Hospital General Universitari....................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Zanón Gimeno, Jessica Clara
Romero Barea, Milagro

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
Emili Casanova
Herrero
HERRERO

Firmado digitalmente
por EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
12:21:00 +02'00'

Signatura secretari/a
Firmado digitalmente

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.05
20244290N
16:54:31 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 731 Hospital Clínic Universitari........................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
De Moya Romero, Juan Ramón

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
Emili Casanova
Herrero
HERRERO

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04 12:31:14
+02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA
CARLOS 20244290N

Firmado digitalmente
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.05
16:56:39 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 732 Hospital Clínic Universitari........................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Sánchez Martos, Cristóbal

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

Signatura secretari/a

Firmado

EMILI|
digitalmente por
CASANOVA EMILI|CASANOVA|
HERRERO
2020.08.04
|HERRERO Fecha:
13:15:40 +02'00'

Emili Casanova Herrero

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA
CARLOS 20244290N

Firmado digitalmente por
BLASCO GARCIA CARLOS
- 20244290N
Fecha: 2020.08.05
17:00:32 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 733 C.S. Xirivella.............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

DESERTA

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
Emili
Casanova Herrero
HERRERO

Firmado digitalmente
por EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
12:49:54 +02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

digitalmente
BLASCO GARCIA Firmado
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.05
20244290N
17:02:20 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 740 Hospital Clínic Universitari........................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Soria Defez, Sonia
Sánchez Cuesta, M. Angeles
Darder Sebastiá, Josefa

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

Signatura secretari/a

Firmado digitalmente por

EMILI|CASANOVA| EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 13:27:06
HERRERO
+02'00'

Emili Casanova Herrero

Carlos Blasco García

digitalmente
BLASCO GARCIA Firmado
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.05
20244290N
17:04:03 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 744 Hospital Universitari “Doctor Peset”..........................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Ramos Girona, M. Rosario

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
Emili Casanova
Herrero
HERRERO

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
11:43:34 +02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

Firmado digitalmente
BLASCO
por BLASCO GARCIA
GARCIA CARLOS CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.05
- 20244290N
17:05:45 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 745 Hospital Universitari “Doctor Peset”..........................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
García Moreno, M. Carmen
Ballester Arias, Antonio Ramón

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
Emili
Casanova Herrero
HERRERO

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 11:54:09
+02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

digitalmente
BLASCO GARCIA Firmado
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
16:30:45 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 752 C.S.P. Torrent.............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Orrit Ferrer, Graciela

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
EmiliHERRERO
Casanova Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
12:05:57 +02'00'

Signatura secretari/a

BLASCO GARCIA
CARLOS Carlos Blasco García 20244290N

Firmado digitalmente
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.06
16:32:19 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 1914 C.S. Plaza Segovia......................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2..... Curs: .2020-21............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria.............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ........

President/a:

Departament: Infermeria......................................................................................
.....................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/: Infermeria i Podologia........................................................................
Representants del Centre:
Amb data ......07........ de agost........................ de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:
Carlos Blasco García

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Silvia Giménez Belmonte

EXCLOSOS/EXCLOSES

Signatura president/a
Firmado digitalmente
EMILI|
por EMILI|
CASANOVA| CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04
Emili Casanova
Herrero
12:03:08 +02'00'
HERRERO

(motiu exclusió):

Signatura secretari/a
Firmado digitalmente

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.05
20244290N
17:07:31 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 2237 C.S. Russafa...............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2..... Curs: .2020-21............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria.............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ........

President/a:

Departament: Infermeria......................................................................................
.....................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/: Infermeria i Podologia........................................................................
Representants del Centre:
Amb data ......7........ de agost....................... de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:
Carlos Blasco García

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Mª Carmen Domene Seller

EXCLOSOS/EXCLOSES

Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili
Casanova Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 12:17:51
+02'00'

(motiu exclusió):

Signatura secretari/a
Firmado digitalmente

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.05
20244290N
17:09:04 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 2242 C.S. Paiporta..............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................ .......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Martínez Vicente, M. Dolores

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a
EMILI|
CASANOVA|
HERRERO

Emili Casanova Herrero

Signatura secretari/a
Firmado digitalmente

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 12:22:31
+02'00'

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
16:33:52 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 2356 C.S. Fuensanta – Bº la Llum.....................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Pérez García, M. Isabel

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Emili Casanova Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 12:32:50
+02'00'

Signatura secretari/a
Firmado digitalmente

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
16:17:59 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 2357 C.S. Benimaclet...........................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2..... Curs: .2020-21............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria.............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ........

President/a:

Departament: Infermeria......................................................................................
.....................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/: Infermeria i Podologia........................................................................
Representants del Centre:
Amb data ......07........ de agost........................ de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:
Carlos Blasco García

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Maria Isabel Cantarino Martí

EXCLOSOS/EXCLOSES

Signatura president/a

(motiu exclusió):

Signatura secretari/a
Firmado digitalmente

digitalmente por EMILI|
EMILI|CASANOVA| Firmado
CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 12:30:01 +02'00'
HERRERO

Emili Casanova Herrero

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.05
20244290N
17:10:43 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 2653 Direcció General Salut Pública.................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Escrig Collado, Miriam
García Falcón, Joan

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili Casanova Herrero

Signatura secretari/a

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 12:40:41
+02'00'

Carlos Blasco García

digitalmente
BLASCO GARCIA Firmado
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.05
20244290N
17:12:09 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 2799 C.S.P. Alzira.............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Comes Castellano, Ana María

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
Emili
Casanova Herrero
HERRERO

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
11:45:02 +02'00'

Signatura secretari/a
Firmado digitalmente

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
13:10:16 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 2800 C.S. Picassent............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

DESERTA

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili
Casanova Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 11:55:30
+02'00'

Signatura secretari/a
Firmado digitalmente

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.05
20244290N
17:14:08 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 2801 C.S. Alfafar ..............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................ .......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Rebollo Ribera, Yolanda Cristina

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili Casanova
Herrero

Firmado digitalmente
por EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
12:07:41 +02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA
CARLOS 20244290N

Firmado digitalmente
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.05
17:15:49 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 2802 C.S. Alaquàs...............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2..... Curs: .2020-21............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria.............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ........

President/a:

Departament: Infermeria......................................................................................
.....................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/: Infermeria i Podologia........................................................................
Representants del Centre:
Amb data ......07........ de agost........................ de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:
Carlos Blasco García

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Eduardo Pinazo González

EXCLOSOS/EXCLOSES

Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili Casanova
Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 13:14:28
+02'00'

(motiu exclusió):

Signatura secretari/a

Firmado digitalmente

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
12:26:10 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 2807 C.S.P. Manises..........................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Sanz Lorente, María

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili
Casanova Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04 12:24:26
+02'00'

Signatura secretari/a

Firmado digitalmente

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
12:27:23 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 3038 Hosp. Xátiva...............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2..... Curs: .2020-21............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria.............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ........

President/a:

Departament: Infermeria......................................................................................
.....................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/: Infermeria i Podologia........................................................................
Representants del Centre:
Amb data ......07........ de agost........................ de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:
Carlos Blasco García

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Andrea García Antolin
Masia Castañer, Rosa
Mallea Guerrero, Eva María
García Alapont, Rafael
Argente Calatayud, Jose Vte

EXCLOSOS/EXCLOSES

Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
Emili
Casanova Herrero
HERRERO

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.05 18:31:16
+02'00'

(motiu exclusió):

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA
CARLOS 20244290N

Firmado digitalmente
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.06
16:23:48 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 3039 Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva...........................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
García Alapont, Rafael
Beltran Herrero, M. Luisa

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO

Emili Casanova Herrero

Signatura secretari/a

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 12:34:02
+02'00'

Carlos Blasco García

digitalmente por
BLASCO GARCIA Firmado
BLASCO GARCIA CARLOS 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06 12:29:26
20244290N
+02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 3040 Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva...........................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

DESERTA

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
EmiliHERRERO
Casanova Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.05 18:22:01
+02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA
CARLOS 20244290N

Firmado digitalmente
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.06
16:19:26 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 3041 Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva...........................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Cucarella Sanchis, M. Inmaculada
García Alapont, Rafael
Mallea Guerrero, Eva María

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
Emili
Casanova Herrero
HERRERO

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
12:52:28 +02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

digitalmente
BLASCO GARCIA Firmado
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
12:31:14 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 3042 Hosp. Ontinyent..........................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2..... Curs: .2020-21............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria.............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ........

President/a:

Departament: Infermeria......................................................................................
.....................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/: Infermeria i Podologia........................................................................
Representants del Centre:
Amb data ......07........ de agost....................... de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:
Carlos Blasco García

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Mª Teresa Terol Gosálvez
Mónica Micó Cabedo

EXCLOSOS/EXCLOSES

Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili Casanova Herrero

Firmado digitalmente
por EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
12:37:49 +02'00'

(motiu exclusió):

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

digitalmente
BLASCO GARCIA Firmado
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
16:27:18 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 3043 Hospital Francesc de Borja de Gandia......................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

DESERTA

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili
Casanova Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 12:41:56
+02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA
CARLOS 20244290N

Firmado digitalmente
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.06
12:32:54 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 3044 Hospital Francesc de Borja de Gandia......................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

DESERTA

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

Signatura secretari/a

Firmado digitalmente por

EMILI|CASANOVA| EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 11:46:30
HERRERO
+02'00'

Emili Casanova Herrero

Carlos Blasco García

digitalmente por
BLASCO GARCIA Firmado
BLASCO GARCIA CARLOS
- 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
12:34:30 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 3050 Hosp. Gandia...............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2..... Curs: .2020-21............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria.............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ........

President/a:

Departament: Infermeria......................................................................................
.....................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/: Infermeria i Podologia........................................................................
Representants del Centre:
Amb data .....07........ de agost....................... de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:
Carlos Blasco García

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Silvia Solera Gómez
Escrivá Escrivá, M. Socorro

EXCLOSOS/EXCLOSES

Signatura president/a

EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Emili Casanova Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.05 18:29:44
+02'00'

(motiu exclusió):

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA
CARLOS 20244290N

Firmado digitalmente
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.06
16:24:58 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 4054 Direcció General Salut Pública.................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Escrig Collado, Miriam

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
Emili Casanova
Herrero
HERRERO

Firmado digitalmente
por EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.05
18:25:06 +02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA
CARLOS 20244290N

Firmado digitalmente
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.06
16:21:01 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 4055 C.S.P. València.........................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

DESERTA

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
Emili
Casanova Herrero
HERRERO

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04 11:33:31
+02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA
CARLOS 20244290N

Firmado digitalmente
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.06
12:36:11 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 4056 C.S. Meliana..............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2..... Curs: .2020-21............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria.............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ........

President/a:

Departament: Infermeria......................................................................................
.....................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/: Infermeria i Podologia........................................................................
Representants del Centre:
Amb data ......07....... de agost........................ de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:
Carlos Blasco García

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Maria Carmen Molla Orts
Herrera Herzog, Erika

EXCLOSOS/EXCLOSES

Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
Emili Casanova Herrero
HERRERO

Firmado digitalmente
por EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
11:51:25 +02'00'

(motiu exclusió):

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA
CARLOS 20244290N

Firmado digitalmente
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.06
16:29:39 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 4673 C.S. Llosa de Ranes................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Madrid Saus, Patricia

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili Casanova
Herrero

Firmado digitalmente
por EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
11:57:02 +02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

digitalmente
BLASCO GARCIA Firmado
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
12:38:05 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 4863 Hosp. General...............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2..... Curs: .2020-21............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria.............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ........

President/a:

Departament: Infermeria......................................................................................
.....................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/: Infermeria i Podologia........................................................................
Representants del Centre:
Amb data ......07........ de agost...................... de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:
Carlos Blasco García

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Rafael Esteve Bosch

EXCLOSOS/EXCLOSES

Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO

Emili Casanova Herrero

Firmado digitalmente
por EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
12:19:32 +02'00'

(motiu exclusió):

Signatura secretari/a

Firmado digitalmente

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
12:39:41 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 4933 C.S. Nàpols i Sicilia.................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Ripoll Pérez, M. Teresa

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
Emili Casanova
Herrero
HERRERO

Firmado digitalmente
por EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
12:14:00 +02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

digitalmente por
BLASCO GARCIA Firmado
BLASCO GARCIA CARLOS
- 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
12:41:03 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 5025 C.S. Tavernes Valldigna...........................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Altur Palomares, Cristina

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili Casanova
Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 12:25:47
+02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA
CARLOS 20244290N

Firmado digitalmente
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.06
12:42:35 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 5318 C.S. Alboraya...............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2..... Curs: .2020-21............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria.............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ........

President/a:

Departament: Infermeria......................................................................................
.....................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/: Infermeria i Podologia........................................................................
Representants del Centre:
Amb data ......07...... de agost........................ de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:
Carlos Blasco García

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Mª Dolores Revert Vidal
Acosta Ballester, Yolanda

EXCLOSOS/EXCLOSES

Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili Casanova
Herrero

Firmado digitalmente
por EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.05
18:18:01 +02'00'

(motiu exclusió):

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA
CARLOS 20244290N

Firmado digitalmente
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.06
16:22:29 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 5396 C.S. Catarroja............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Rodríguez Menéndez, Pilar

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili Casanova Herrero

Signatura secretari/a

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 12:43:23
+02'00'

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA
CARLOS 20244290N

Firmado digitalmente
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.06
12:44:10 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 5397 C.S. Foios...............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2..... Curs: .2020-21............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria.............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ........

President/a:

Departament: Infermeria......................................................................................
.....................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/: Infermeria i Podologia........................................................................
Representants del Centre:
Amb data ......07........ de agost........................ de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:
Carlos Blasco García

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Elena Vera Rotellar

EXCLOSOS/EXCLOSES

Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili Casanova
Herrero

Firmado digitalmente
por EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
12:48:46 +02'00'

(motiu exclusió):

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA
CARLOS 20244290N

Firmado digitalmente
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.06
12:45:46 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 5398 C.S. Sedaví...............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Ros López, Gloria

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili Casanova
Herrero

Firmado digitalmente
por EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
11:30:43 +02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA
CARLOS 20244290N

Firmado digitalmente
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.06
12:46:52 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 5423 C.S. Chile...............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2..... Curs: .2020-21............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria.............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ........

President/a:

Departament: Infermeria......................................................................................
.....................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/: Infermeria i Podologia........................................................................
Representants del Centre:
Amb data ......07........ de agost........................ de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:
Carlos Blasco García

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Celia de las Nieves Poveda Rocamora

EXCLOSOS/EXCLOSES

Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
EmiliHERRERO
Casanova Herrero

Firmado digitalmente
por EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
12:38:59 +02'00'

(motiu exclusió):

Signatura secretari/a
digitalmente por
BLASCO GARCIA Firmado
BLASCO GARCIA CARLOS
- 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
Carlos Blasco García 20244290N
12:48:25 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 5704a C.S. Guillem de Castro...........................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Gramuntell Aranda, Teresa
García Domínguez, Vicenta

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili Casanova
Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 11:48:28
+02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

digitalmente
BLASCO GARCIA Firmado
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
12:49:27 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 5723 C.S. Picanya.............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

DESERTA

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili Casanova
Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 11:58:17
+02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA
CARLOS 20244290N

Firmado digitalmente
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.06
12:50:58 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 5730a Hospital Psiquiàtric de Bètera................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

DESERTA

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili Casanova
Herrero

Firmado digitalmente
por EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
12:15:15 +02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

digitalmente
BLASCO GARCIA Firmado
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
13:16:24 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 5993 C.S. Torrent II..........................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Burguera Fernández, M. Dolores

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
EmiliHERRERO
Casanova Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
12:27:28 +02'00'

Signatura secretari/a

Firmado digitalmente

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
12:52:38 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 5994 C.S. Gandia-Beniopa...........................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2..... Curs: .2020-21............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria.............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ........

President/a:

Departament: Infermeria......................................................................................
.....................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/: Infermeria i Podologia........................................................................
Representants del Centre:
Amb data ......07........ de agost........................ de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:
Carlos Blasco García

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Sergio Ferrando Margarit

EXCLOSOS/EXCLOSES

Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili
Casanova Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 11:41:22
+02'00'

(motiu exclusió):

Signatura secretari/a
Firmado digitalmente

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
12:54:13 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 6116 C.S. Pare Jofré..........................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Sotos Prieto, Aurora

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

Signatura secretari/a

Firmado

EMILI|
digitalmente por
CASANOVA EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
|HERRERO
13:12:04 +02'00'
Emili Casanova
Herrero

Carlos Blasco García

digitalmente
BLASCO GARCIA Firmado
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
12:55:21 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 6117 C.S. Sant Isidre.........................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Ferrer Guarino, Elisa Paula

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

Signatura secretari/a

Firmado digitalmente por

EMILI|CASANOVA| EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 12:44:35
HERRERO
+02'00'
Emili Casanova Herrero

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA
CARLOS 20244290N

Firmado digitalmente
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.06
12:56:54 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 6124 Direcció General Salut Pública.................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

DESERTA

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
EmiliHERRERO
Casanova Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 12:35:33
+02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

digitalmente
BLASCO GARCIA Firmado
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
12:58:28 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 6125 C.S. Gandia (Corea)..................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Aracil Morera, M. Teresa
Escrivá Gracia, Juan

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Emili Casanova Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 11:35:57
+02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

digitalmente
BLASCO GARCIA Firmado
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
13:11:53 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 6127 C.S. Serreria I............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................ .......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Pons Román, Lluís

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
EmiliHERRERO
Casanova Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
11:50:03 +02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA
CARLOS 20244290N

Firmado digitalmente
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.06
13:13:23 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 8708 C.S. Carcer.............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2..... Curs: .2020-21............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria.............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ........

President/a:

Departament: Infermeria......................................................................................
.....................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/: Infermeria i Podologia........................................................................
Representants del Centre:
Amb data ......07....... de agost....................... de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:
Carlos Blasco García

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Maria Paz Trabazos Anta

EXCLOSOS/EXCLOSES

Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
Emili HERRERO
Casanova Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04 11:52:46
+02'00'

(motiu exclusió):

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

BLASCO
GARCIA
CARLOS 20244290N

Firmado digitalmente
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
Fecha: 2020.08.06
13:00:00 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 8710 C.S. La Pobla Llarga................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

DESERTA

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

Signatura secretari/a
Firmado digitalmente

Emili Casanova Herrero

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
13:14:54 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 8711 C.S. Navarrés............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Mompó Albors, Alicia

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili Casanova
Herrero

Firmado digitalmente
por EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
12:16:41 +02'00'

Signatura secretari/a
Firmado digitalmente

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
13:01:04 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 8892 C.S. Grao Gandia.....................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Dimitrova Ivanova, Zhivka

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
EmiliHERRERO
Casanova Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 12:28:44
+02'00'

Signatura secretari/a
Firmado digitalmente

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
13:02:32 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 8893 C.S. Oliva................................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Merino Vidal, Silvia

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
Emili Casanova
Herrero
HERRERO

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04 13:13:04
+02'00'

Signatura secretari/a
Firmado digitalmente

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
13:04:00 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 9145 C.S. Albaida..............................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Senabre Camarena, M. Dolores

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
HERRERO
Emili Casanova
Herrero

Firmado digitalmente por
EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 12:46:09
+02'00'

Signatura secretari/a

Firmado digitalmente

Carlos Blasco García

BLASCO GARCIA por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
13:05:37 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 9147 C.S. Beniganim.........................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
Benavent Fortuño, M. José

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

Signatura secretari/a

Firmado digitalmente por

EMILI|CASANOVA| EMILI|CASANOVA|HERRERO
Fecha: 2020.08.04 12:36:42
HERRERO
+02'00'
Emili Casanova Herrero

Carlos Blasco García

digitalmente
BLASCO GARCIA Firmado
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
13:07:13 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 9470 C.S. Benetússer.........................................................................
Categoria places :

PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

Concurs nº:.2.......... Curs: ..2020-2021.............. DOGV: 13-07-2020
Àrea de coneixement: Infermeria............................................................................

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

............................................................................................................................. ......

President/a:

Departament: Infermeria.........................................................................................
...................................................................................................................................

Emili Casanova Herrero

Facultat/Escola: Infermeria i Podologia..................................................................
Representants del Centre:

Amb data 7 d’agost de 2020
la comissió de selecció de personal contractat de caràcter temporal ressenyada al
marge es constitueix d'acord amb allò que estableix el capítol II del Reglament de
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València i atesa la
documentació aportada per les persones concursants dins del termini de presentació
d’instàncies, aprova i fa publica la següent llista provisional d’admissió i exclusió.

Emili Casanova Herrero
Lilian Soraya Vallés Martí
María Gaviña Costero
Representants de l'àrea de coneixement:

Contra aquest acord es pot interposar una reclamació en el termini de deu dies
davant el president/a de la Comissió de Selecció de personal contractat comptat
des de l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València. La Comissió prendrà la resolució corresponent dins dels deu dies
següents al de l’acabament del termini.

Carlos Blasco García
Ana Queralt Blasco

El termini per a presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l’exclusió o per a completar la
documentació en els casos que es considere insuficient l’acreditació d’algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels
mèrits al·legats en la instància –currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d’acreditació
en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat
esmentats en les instàncies currículum.
Després que transcórrega el termini de presentació de reclamacions, i després de prendre les resolucions sobre les que s’hagen presentat, es
publicarà la llista definitiva d’admissió i exclusió al tauler d’anuncis de la Universitat de València, contra la qual es podrà interposar un recurs
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes.

LLISTA PROVISIONAL D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:
López Giner, Josefina

EXCLOSOS/EXCLOSES

(motiu exclusió):

En el cas de les persones candidates excloses, se’ls ha realitzat una notificació electrònica, que hauran d’atendre en el termini indicat, accedint a
ella a través del “Meu Lloc Personal”, sent aquesta l’única via correcta i habilitada per a atendre aquest requeriment que es troba publicat al
tauler d’anuncis.
Signatura president/a

EMILI|
CASANOVA|
EmiliHERRERO
Casanova Herrero

Firmado digitalmente
por EMILI|CASANOVA|
HERRERO
Fecha: 2020.08.04
11:37:53 +02'00'

Signatura secretari/a

Carlos Blasco García

digitalmente
BLASCO GARCIA Firmado
por BLASCO GARCIA
CARLOS - 20244290N
CARLOS Fecha: 2020.08.06
20244290N
13:08:49 +02'00'

Causes d’exclusió: (1) No té l'edat mínima o supera l'edat màxima. (2) No acredita la possessió del títol superior exigit. (3) No acredita la possessió del títol de
doctor (4) Presenta un títol estranger no homologat. (5) Presenta un títol de la UE no homologat o no reconegut. (6) No acredita estar admès o en condicions de ser
admès als estudis de doctorat (7) No té avaluada positivament l'activitat curricular. (8) No acredita el grau de coneixement del valencià. (9) No acredita el grau de
coneixement de la llengua estrangera exigida (10) No ocupa plaça assistencial al servei o unitat indicada en la convocatòria. (11) No acredita estar exercint fora de
l'àmbit acadèmic universitari una activitat remunerada en els termes de la base 2.1.3 de la convocatòria. (12) No acredita que la dita activitat siga remunerada. (13)
No acredita que siga una activitat per a la qual capacita el títol acadèmic que es posseeix i que habilita per a impartir la docència que té assignada la plaça. (14) No
acredita el pagament de taxes (15) No acreditar en els termes de la base 2.1.f. el coneixement de cap de les dues llengües oficials a la Universitat de València. (16)
Ser qualificat/da amb NO APTE/A en l’entrevista complementària a l’acreditació del coneixement d’almenys una de les llengües oficials prevista en la base 2.1.f.
(17).....

