Convocatòria d'ajuts per a la contractació de personal investigador novell per a l'any 2019
Relació provisional de sol·licituds admeses i excloses
sol·licitant

Abdulwahab, Sadam Abdulrhman
Altamirano Maria Eugenia
Barcelona Pons Daniel
Betancourt Diaz Angel Armando
Biosca Brull, Judit
Boqué Ciurana Anna
Campillo Muñoz. Susana M.
Canales Gutiérrez Silvana
Cartanyà Clols Maria
Castro Serrano Óscar
Cercós Pérez Carlos
Cheikhwafa Jacky
Cilleros Mañe, Victor
Colom Pellicer Marina
Companys Alemany Judit
Cruz Carrión Álvaro Javier
De La Cruz Sánchez Badia Pol
De Lima E Silva Ana Carolina
El Aouni Nassima
Esteve Jordà Clara
Ferrando Martínez Diego
Gallardo Nieto Elena Maria
Gallart Escolà Jaume
Genaro Muñoz Xavier
Gimeno Sarroca, Julia
Gonzalez Porqueres Silvia
González Puente Marc
Gonzalvo Salas Carlos
Guerrero Ruiz Federico
Herrero Casado Marta
Just Borràs, Laia
Kalix Garcia Santana Thalita
Mallick Indrajeet
Martinez Núñez Irene Sofia
Mauri Estupiña, David
Miguéns Gómez Alba
Monaco Molina Isabel
Moruno Moyano Carlos
Moustafa Mohamed Abd Elghafar, Enas
Muñoz Hernando Judit
Nicolás Muelas Marta
Norouzi, Masoud
Oliver Vert Jordi
Roca Mesa Elena
Rodríguez Romina Mariel
Rodríguez Tomàs, Elisabet
Ruiz Martinez Rocio
Sabadell I Basallote Joan-Martí
Sánchez Aragón Anna Maria
Sánchez Caballé, Anna
Sánchez Roig Sara
Sendra Viscarro Jana
Sierra Cruz Marta
Solans Ibáñez Indibil
Soto Díaz Roosvel
Storione Alba
Tzimou, Elpis
Van Ginkel Riba Georgette
Zhang, Mimi
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MOTIUS D'EXCLUSIÓ
1. Falta la còpia de la sol·licitud, annex (currículum i descripció del projecte) i documentació necessària presentada
en un registre vàlid
2. Document annex a la sol·licitud + document identificatiu del conveni o el contracte de recerca
3. Acusament de rebuda de la sol·licitud. Es genera al fer la sol·licitud on-line. Signat per l'interessat i el director de
tesi
4. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o del justificant de pagament del títol de llicenciatura, grau, enginyeria,
arquitectura o diplomatura
5. Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic oficial dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura

o diplomatura en el qual consti la nota mitjana calculada d'1 a 10
6. Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic de màster en el qual consti la nota mitjana calculada d'1 a 10
7. En el cas que la nota mitjana no estigui calculada d'1 a 10, la fotocòpia compulsada dels estudis de llicenciatura,
grau, enginyeria, arquitectura, diplomatura i màster ha d'anar acompanyada del document "Declaració de nota
mitjana" que hi ha a la pàgina web de l'AGAUR degudament emplenat
8. En el cas d'estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura, diplomatura, cursats a l'estranger, la nota
mitjana de l'expedient acadèmic ha de calcular-se d'acord amb el que disposen les resolucions de 20 de juny i 21 de
juliol de 2016 de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
(http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html). Amb la
data i signatura del declarant
9. En el cas d'estudis de màster cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic ha de calcular-se
d'acord amb el que disposen les resolucions de 20 de juny i 21 de juliol de 2016 de la Direcció General de Política
Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html). Amb la data i signatura del declarant
10. La data de finalització dels estudis de màster ha d'estar compresa entre l'1 de gener de 2016 i el 25 d'octubre de
2018
11. Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic del 1r cicle de la llicenciatura
12. El director/a del projecte de tesi ho és de més d'una sol·licitud
13. El director/a del projecte de tesi no forma part d'un Grup de Recerca de la Generalitat
14. El director/a del projecte de tesi no forma part de l'equip investigador del projecte de recerca competitiu
15. El director/a de tesi ha d'acreditar que pertany al projecte de recerca competitiu
16. El director/a de tesi ha de tenir relació estatuària o contractual amb la URV durant la vigència de l'ajuda. En el cas
de no compleixi aquest requisit heu de presentar l'aval d'un altre professor indicant que és farà càrrec de la tesi
doctoral en el cas de finalitzar la relació estatutària o contractual del director de tesi
17. Resolució de concessió del projecte de recerca competitiu on hi consti la data de finalització del projecte i que el
director de tesi forma part del projecte finançat
18. El projecte de recerca competitiu no està vigent
19. Projecte de recerca competitiu no vàlid
20. La persona candidates no pot haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12
mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds (25/10/2018).
21. Acreditació de la disminució
22. Per als estudis de primer i segon cicle de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura, enginyeria
tècnica i arquitectura tècnica, ha de ser igual o superior a 6,5
23. Les persones estrangeres que no disposin de NIE han d'adjuntar una còpia del passaport
24. No es pot presentar l'esborrany de la sol·licitud
25. Falta la primera pàgina de la sol·licitud
TERMINI
El període per a esmenar la sol·licitud i presentar la documentació reclamada és des del 12 al 22 de novembre de
2018
La documentació s'ha de presentar a qualsevol registre auxiliar o al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili.
La localització i els horaris de registres auxiliars i del Registre General de la Universitat Rovira i Virgili es poden
consultar a http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/distribucio-unitats-registre-aux/
Altres opcions de presentació, segons el que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, són les següents:
- Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració General de l'Estat espanyol i a la de
qualsevol administració de les comunitats autònomes.
- A les oficines de Correus de l'Estat espanyol, en la forma que s'estableixi reglamentàriament.
En el cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a la corresponent oficina de Correus de
l'Estat espanyol s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en
un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l'escrit o la comunicació adreçada a la Univesitat Rovira i Virgili sigui datada i
segellada abans de ser certificada. Si la sol·licitud no està datada i segallada per la corresponent oficina de Correus
de l'Estat espanyol, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al registre de la Universitat Rovira i
Virgili
- A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l'Estat espanyol a l'estranger.
Unitat de Doctorat i Recerca
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