Per indicació de la Sra. Degana, us convoque a la sessió no presencial
de la Junta de Centre que tindrà lloc des del dimarts dia 13 d’octubre
de
2020 a les 9 h, fins el 14 d’octubre de 2020 a las 9 h, amb el
següent ORDRE DEL DIA:
Punt 1.-Aprovació, si escau, de la següent proposta de modificació
de les comissions de selecció de personal contractat de caràcter
temporal i indefinit per al curs 2020-21:
Vocal 1
Titular:
Suplent:
Vocal 2
Titular:
Suplent:

M. Mercedes Fernández Martínez
M. Carmen Bañó Aracil
M. Teresa Martínez Pastor
Francisco Pérez Sánchez

Segons el reglament per a la realització de Juntes Virtuals de la
Facultat de Biologia, aprovat en Junta de Facultat del 31 d'Octubre de
2018, i adaptat al marc normatiu de la Universitat de València, si un
10% de la Junta de Centre expressa el seu desacord amb la votació
mitjançant Junta Virtual, fins a 48 h abans de l'inici de la Junta,
aquest punt passarà a ser sotmès a votació en Junta Extraordinària. El
desacord s'expressarà contestant el present correu electrònic abans del
dijous 7 d’octubre a les 9h, amb la frase: SOL·LICITE JUNTA PRESENCIAL
En compliment de l’acord de la Junta de Centre sobre el procediment per
a la realització de Juntes de Facultat no presencials, els membres de la
Junta que tinguen dret a vot emetran el seu vot de manera precisa sobre
cadascú dels punts de l’ordre del dia, indicant una de les tres opcions:
Punt 1.- A FAVOR/ EN CONTRA/ EN BLANC.

RECORDATORI D'EMISSIÓ DELS VOTS A TRAVÉS D'AULA VIRTUAL:
El vot s’emetrà dins del termini temporal de duració de la Junta,
responent A TRAVES DEL QÜESTIONARI FEEDBACK D’AULA VIRTUAL titolat:
Junta Virtual Extraordinària 13-14 Octubre de 2020, activat en el grup
Junta de Facultat CC. Biològiques d’ Aula Virtual. Finalitzada la
votació, s’enviarà a tots els membres de la Junta un correu electrònic
informant del resultat de la votació i del vot de cadascú dels
participants.
La documentació pot consultar-se a

l’espai disc “jfbiologia”

Ben cordialment,
Mª Teresa Martínez Pastor
Secretària de la Facultat
Nota: es recorda als membres electes de la Junta de Centre la seua
obligació de participar en aquesta Junta Virtual o d’excusar la seua
participació per causa justificada, i que la falta de quòrum pot impedir
la realització de la Junta de Centre.

