
Referència Nom complet Situació Motiu exclusió

BARBADORA, XIMENA  Admès/a

COMI BONACHI, MARC  Exclòs/a  1 7 8 9 10 11

GALLEGO BALSÀ, LÍDIA  Admès/a

MUGUERZA MARQUÍNEZ, BEGOÑA  Admès/a

PRADES TENA, JORDI  Admès/a

RENTA DAVIDS, ANA INÉS  Admès/a

RODRÍGUEZ BEAS, MARINA  Admès/a

ROMERO VELASCO, MARGARIDA  Exclòs/a  1 7 8 9 10 11

SANCHIS TALÓN, MARTA  Admès/a

WONDIRAD, AMARE  Exclòs/a  1 7 8 9 10 11

Motius d'exclusió

1. Sol·licitud no tancada (motiu d'exclusió no esmenable)

10. Memòria on es justifiqui l`impacte en la docència, recerca i transferència de coneixement que aportarà aquesta estada a la 

persona candidata i grup d`investigació de la Universitat Rovira i Virgili, incloent-hi el vistiplau del seu director/a de departament

11. Document d`acceptació de l`estada per la universitat o el centre de recerca receptor

Ajuts Requalificació de PDI
2021URV-RQ- RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES CANDIDATES ADMESES I 

EXCLOSES

5. No tenir contracte vigent en la categoria professional de professor lector com a mínim fins a la data de finalització de l’estada en 

la universitat o centre recerca per al qual es sol·licita l’ajut

6. No sol·licitar la incorporació en una altra universitat o centre de recerca públics

7. Currículum vitae abreujat de la persona candidata

8. Historial cientificotècnic del grup receptor

9. Currículum vitae abreujat de l’investigador/a responsable del grup receptor

2021URV-RQ-1

2. No exercir com a professor titular d`universitat, professor agregat o professor lector de la Universitat Rovira i Virgili

3. Superar els deu anys de servei en la categoria professional de professor titular d`universitat en el moment de la sol·licitud

4. Superar els deu anys de servei en la categoria professional de professor agregat en el moment de la sol·licitud

Atenent al calendari de la convocatòria, els candidats disposen fins al dia 15 d'octubre de 2021  per 

presentar les reclamacions que consideren adients, per tal d'esmenar els defectes de la sol·licitud que 

hagin motivat la seva exclusió provisional o que exigeixin la seva correcció.


