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AJUDES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL, 
EN EL MARC DEL SUBPROGRAMA "ATRACCIÓ DE TALENT" DE VLC-CAMPUS 

Resolució de 22 de març de 2016 del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica, per la 
qual es publica la relació definitiva de sol·licituds preseleccionades i no preseleccionades 
de la convocatòria d'Ajudes per a la formació de personal investigador del caràcter 
predoctoral, en el marc del Subprograma "Atracció de Talent" de VLC-CAMPUS, publicada 
per Resolució de 20 de novembre de 2015 d'aquest Vicerectorat. 

Per Resolució de 20 de novembre de 2015 es van convocar ajudes per a la formació de  personal 
investigador del caràcter predoctoral, en el marc del Subprograma "Atracció de Talent" de VLC-
CAMPUS. 

Per Resolució de 12 de febrer de 2016 es va publicar la relació provisional de sol·licituds admeses, 
pendents de subsanament i excloses, de conformitat amb el punt 7.1 de la convocatòria. 

Per Resolució de 23 de febrer de 2016 es va publicar la relació definitiva de sol·licituds admeses i 
excloses, de conformitat amb el punt 7.2 de la convocatòria. 

Per Resolució d’1 de març de 2016 es va publicar la relació provisional de sol·licituds preseleccionades i 
no preseleccionades, de conformitat amb el punt 7.3 de la convocatòria. 

Una vegada revisades les al·legacions i reclamacions presentades, de conformitat amb el 
punt 7.3 de la convocatòria, aquest Vicerectorat HA RESOLT: 

1-Fer pública la relació DEFINITIVA de les 5 sol·licituds PRESELECCIONADES amb la nota mitjana 
ponderada més alta, calculada d’acord amb el procediment descrit en el punt 7.4, per a cadascuna de 
les àrees acadèmiques a les quals es refereix l’article 164.3 dels Estatuts de la Universitat de València, 
que es detalla en l'ANNEX I.  

2-Fer pública la relació DEFINITIVA de sol·licituds no preseleccionades que es detalla en l'ANNEX II. 

De conformitat amb el punt 8 de la convocatòria, els sol·licitants preseleccionats disposaran d’un 
termini de 10 dies perquè presenten, mitjançant la Seu Electrònica ENTREU la documentació següent: 

-Curriculum vitae, amb documentació justificativa dels mèrits al·legats. 

-Memòria del treball d’investigació 

-Curriculum vitae del director/a del treball d’investigació, en el model “Convocatòries UVEG” habilitat en 
l’aplicació GREC. 

A tal efecte, s’ha enviat als sol·licitants preseleccionats un correu electrònic amb el enllaç al formulari 
electrònic mitjançant el qual han de presentar la documentació esmentada, i el model de la Memòria del 
treball d’investigació. 
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Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, s'hi podrà interposar  recurs contenciós 
administratiu davant els Jutjats del contenciós administratiu,  segons estableixen els articles 116 i 117 
de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, en relació amb l’article 45 i següents de la Llei 29/1998 de la Jurisdicció Contenciós 
administrativa i  l'article 231 dels Estatuts de la Universitat de València, en el termini dos mesos 
comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució, així com, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat,  en el termini d'un mes a partir de 
l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol 
altre recurs que s’estime procedent. 

València, a 22 de març de 2016 

La Vicerectora d’Investigació i Política Científica 

 

Pilar Campins Falcó 
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