
 
 

CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (PIPF)  

 
PROGRAMA MARTÍ I FRANQUÈS 

2019PMF-PIPF 
 

 
RESOLUCIÓ  

 
 
Per acord del Consell de Govern de la Universitat, de data 18 de juny de 2019 i 05 de desembre 
de 2019,  es van aprovar les dues convocatòries de places de persona investigador predoctoral 
en formació de l’any 2019. 
 
Segons l’article 3.3. de les bases de la convocatòria els estudiants contractats amb un contracte 
de PIPF estan obligats a estar matriculats a temps complet en un programa de doctorat de la  
URV i a dur a terme tasques investigadores i activitats de formació acadèmica del seu programa 
de formació. 
 
Així mateix l’article  5.3 b) estableix que els candidats/es seleccionats/des s’hauran d’incorporar 
en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de resolució de la convocatòria i hauran 
de formalitzar la matrícula a temps complet en un programa de doctorat i presentar-la al Servei 
de Recursos Humans durant el primer trimestre de gaudiment de l’ajut. 
 
Atenent a l’article 6.5. la no incorporació en el termini previst implicarà la incorporació del 
candidat/a següent en l'ordre de prelació establert o bé la no provisió en el cas que no hi 
hagués ordre de prelació. 
 
Vista la dificultat d’incorporació dels candidats als seus respectius llocs de treball dins els 
terminis establerts degut a la situació de crisis sanitària, econòmica i social ocasionada pel 
COVID19. 
 
En ús de les atribucions que em són conferides per l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. 
 
 

RESOLC: 
 
 

1.Autoritzar l’ampliació del termini d’incorporació fins a l’01/11/2020 dels candidats seleccionats 
en les convocatòries 2019 relacionats al document annex I.  
 
2.Autoritzar el procés de preinscripció, admissió i matrícula en 1a fase segons estableix el 
calendari de processos de doctorat pel curs 2020/2021 dels candidats seleccionats en les 
convocatòries 2019 relacionats al document annex I. 
 

3.Publicar aquesta relació a la web de la URV www.urv.cat, Programa Martí i Franquès d’ajuts a 
la investigació. Contractes de personal investigador predoctoral en formació. 
 
 

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs 
contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de 
dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució. 
 

No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquesta resolució 
un recurs de reposició, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la 
publicació d’aquesta resolució, davant el mateix òrgan que l’ha dictada.  
 

 
La Rectora 
 
 
 
 
 
Maria José Figueras Salvat 
 
 

Tarragona, 11 de juny de 2020 
 

http://www.urv.cat/
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Annex I  

 
NOM i COGNOMS REF. AJUT 

ABOAGYE, DOMINIC  2019PMF-PIPF-15 

ANDHALAKR, VAIBHAV 2019PMF-PIPF-83 

BEISENBINA, MARZHAN 2019PMF-PIPF-32 

BLYZNIUK, BOHDANA 2019PMF-PIPF-88 

DRONJAK, LARA 2019PMF-PIPF-80 

FARAH, MARY 2019PMF-PIPF-81 

HASSAN MARRERO, NADIMA 2019PMF-PIPF-57 

LAVRINENKO, AKIM 2019PMF-PIPF-89 

MALIK, SHUJA BASHIR 2019PMF-PIPF-14 

MEDINA CHAVARRIA, MARIA ESPERANZA 2019PMF-PIPF-29 

MORADIHEGHAMAHI, JAFAR 2019PMF-PIPF-96 

NASSARY ABDELFATAH HAMADA, MAHMOUD 2019PMF-PIPF-95 

RAMÍREZ HERNÁNDEZ, NOEMÍ 2019PMF-PIPF-35 

ROJAS, ALEJANDRO 2019PMF-PIPF-94 

SASTOQUE MARTÍNEZ, ANGIE PAULA 2019PMF-PIPF-107 

SLIMI, SAMI 2019PMF-PIPF-27 

TERRONES MOREY, GIANFRANCO 2019PMF-PIPF-50 

VALEDSARAVI, SEYEDAMIN 2019PMF-PIPF-93 

VERMA, DEEPANSHU 2019PMF-PIPF-90 

YARKIN CETIN AYBARS 2019PMF-PIPF-06 

ZIN ELABEDINE, GHASSEN 2019PMF-PIPF-101 

  
 

https://www.sgr.urv.cat/cgi-bin/programes/application/detall.cgi?conv=2019PMF-PIPF-&ordre=88&idioma=CAT
https://www.sgr.urv.cat/cgi-bin/programes/application/detall.cgi?conv=2019PMF-PIPF-&ordre=80&idioma=CAT
https://www.sgr.urv.cat/cgi-bin/programes/application/detall.cgi?conv=2019PMF-PIPF-&ordre=89&idioma=CAT
https://www.sgr.urv.cat/cgi-bin/programes/application/detall.cgi?conv=2019PMF-PIPF-&ordre=105&idioma=CAT
https://www.sgr.urv.cat/cgi-bin/programes/application/detall.cgi?conv=2019PMF-PIPF-&ordre=96&idioma=CAT
https://www.sgr.urv.cat/cgi-bin/programes/application/detall.cgi?conv=2019PMF-PIPF-&ordre=95&idioma=CAT
https://www.sgr.urv.cat/cgi-bin/programes/application/detall.cgi?conv=2019PMF-PIPF-&ordre=94&idioma=CAT
https://www.sgr.urv.cat/cgi-bin/programes/application/detall.cgi?conv=2019PMF-PIPF-&ordre=104&idioma=CAT
https://www.sgr.urv.cat/cgi-bin/programes/application/detall.cgi?conv=2019PMF-PIPF-&ordre=93&idioma=CAT
https://www.sgr.urv.cat/cgi-bin/programes/application/detall.cgi?conv=2019PMF-PIPF-&ordre=90&idioma=CAT
https://www.sgr.urv.cat/cgi-bin/programes/application/detall.cgi?conv=2019PMF-PIPF-&ordre=101&idioma=CAT

	Per acord del Consell de Govern de la Universitat, de data 18 de juny de 2019 i 05 de desembre de 2019,  es van aprovar les dues convocatòries de places de persona investigador predoctoral en formació de l’any 2019.

		2020-06-19T11:37:56+0200
	39650112K MARIA JOSEPA FIGUERAS (R: Q9350003A)




