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COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Àrea de coneixement: Radiologia i Medicina Física

President/a:

Departament: Medicina

Leopoldo Forner Navarro

Facultat/Escola: Facultat de Medicina i Odontologia

Representants del Centre:

Amb data 29 de setembre de 2020 la comissió selecció de personal
contractat de caràcter temporal ressenyada al marge, després d’haver transcorregut
el termini per a la presentació de reclamacions contra la llista provisional
d’admissió i exclusió i ateses les que s’han presentat, aprova i publica la següent
llista definitiva d’admissió i exclusió:

Leopoldo Forner Navarro

Representants de l'àrea de coneixement:

José Francisco Martínez Valls
Patricia Palau Sampío

Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs d’alçada davant la Rectora en el termini d’un mes comptat des de
l'endemà al de la seua publicació al tauler d’anuncis de la Universitat de
València.

LLISTA DEFINITIVA D’ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ
ADMESOS/ADMESES:

EXCLOSOS/EXCLOSES:

(motiu exclusió):

Forner Giner, Juana
Lloret Larrea, Maximiliano Rafael
Muñoz Nuñez, Carlos Francisco
Sanchis García, Juan Manuel
Signatura president/a
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Signatura secretari/a
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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).....

