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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 5 de maig de 2016 del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica, per la 
qual es publica la baremació provisional de les sol·licituds 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. 

Per Resolució de 22 de març de 2016 es va publicar la relació definitiva de sol·licituds preseleccionades 
i no preseleccionades, de conformitat amb el punt 7.3 de la convocatòria, amb indicació de que, dins 
del termini de 10 dies des de la data de publicació, els sol·licitants preseleccionats presentaren la 
documentació esmentada en el punt 8 de la convocatòria. 

Una vegada revisada la documentació presentada, de conformitat amb el punt 8.3 de la 
convocatòria, aquest Vicerectorat HA RESOLT: 

Fer pública la baremació provisional de les sol·licituds preseleccionades, que es detalla en 
l'ANNEX I.  

Les al·legacions i/o reclamacions contra aquesta resolució provisional s'hauran de presentar en el 
termini de 10 dies comptats a partir del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució. 
València, a 5 de maig de 2016 

La Vicerectora d’Investigació i Política Científica 

Pilar Campins Falcó 


