Per indicació de la Sra. Degana, us convoque a la sessió no presencial
de la Junta de Centre que tindrà lloc des del dimecres dia 27 de maig de
2020 a les 9 h, fins el 28 de maig de 2020 a las 9 h, amb el següent
ORDRE DEL DIA:
Punt 1.- Aprovació, si escau, del tercer vocal i suplent de la comissió
que haurà de resoldre el concurs d’accés a la plaça de Professor
Contractat Doctor nº 6856 adscrita al Departament de Genètica.).
Punt 2.- Modificació i aprovació, si escau, dels membres de la comissió
que haurà de resoldre el concurs d’accés a la plaça de Catedràtic
d’Universitat nº 7075 adscrita al Departament de Biologia Cel.lular,
Biología Funcional i Antropología Física i de les places de Titular de
Universitat nº 7049 i 7051 adscrites al Departament de Botànica i
Geologia.
Punt 3.- Aprovació, si escau, del Manual de Qualitat del Centre.

Segons la “Resolució del Rectorat de la Universitat de València sobre
mesures extraordinàries referides a la realització de les reunions
d’òrgans
col·legiats a distància”, mentre dure l’estat d’alarma o la
impossibilitat efectiva de
realitzar reunions presencials d’acord amb
les
recomanacions
de
les
autoritats
sanitàries,
se
suspèn
l’obligatorietat de realitzar la reunió dels òrgans col·legiats
presencialment quan un 10 per cent dels membres de l'òrgan col·legiat
manifeste la necessitat de realitzar la sessió de manera 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.
Punt 2.- A FAVOR/ EN CONTRA/ EN BLANC.
Punt 3.- A FAVOR/ EN CONTRA/ EN BLANC.
El vot s’emetrà dins del termini temporal de duració de la Junta,
responent únicament el correu des del qual es convoca la Junta 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”. La documentació del punt 3 estarà disponible a partir
del dilluns.

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.

