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RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE SOLLICITUDS ADMESES 1 EXCLOSES DE LA
CONVOCATÓRIA PER A LA INCORPORACIÓ DE TRES CONTRACTATS
POSTDOCTORALS
En data 21 de març de 2018, des del Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització
es varen convocar ajudes per a la incorporació de tres contractats postdoctorals a grups
de recerca de la Universitat de les ¡lles Balears.
En data 23 de març de 2018 es va fer una correcció d’errors del punt XIV. Publicitat.
El termini de presentació de sol~ licituds va ser fins el dia 16 d’abril de 2018.
Es varen presentar un total de 32 soFlicituds, de les quals 31 compleixen els requisits
establerts a la convocatória.
En aquest sentit es publica el següent:
Relació provisional de soFlicituds admeses:
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Pau Morey Sancho
Stéphanie Marie Natalie Mateu
Carlos García Verdugo
Julia F. Christensen
Irune Fernández Prieto
Miquel Pomar Amer
Gloria María Jané Sánchez-Lafuente
Raquel Vaquer Sunyer
Rocio Jimenez Ramos
Concepción Estarás Ibáñez
Ana Sanz Aguilar
Nuria Alvarez Velázquez
Angel Miguel Amores Maimo
Pablo Arechavala Lopez
Enrico Cretazzo
Natalia Petit Marty
Sergio Toledo Redondo
Eduardo H. F. Colombo
María Ortega Máñez
Francisco Javier Cano Martín
Gabor Drotos
José María Martínez Simón
Llorenç Picornell Gelabert
María Angeles Pérez Ara
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Femando Yáñez Gómez
Javier Porte Parera
Kuppuraj Sengottuvel
Antonio Busquets Bisbal
Miguel Cabanellas Reboredo
Daniel Martínez Villagrasa
Juan Fernández Gracia

SoFlicitud provisionalment exciosa ¡ motiu d’exclusió:
431 13404-L
Per no complir amb I’establert al punt 1.2) de la convocatória: “(Període postdoctoral.
No haver transcorregut més de 10 anys de temps efectiu des de la data d’obtenció del
primer doctorat en el moment de tancament del termini de presentació de soFlicituds.
En la comptabilització del temps efectiu indicat se n’exclouran periodes per les causes
següents: a) Periodes de baixa laboral derivats de maternitat o patemitat gaudits segons
les situacions protegides que es recullen en el Régim general de la Seguretat Social.
Aquests períodes d’interrupció s’han d’haver produít a partir de la data d’obtenció del
doctorat, i s’han d’indicar i acreditar en el moment de presentar la sollicitud. En tots
els casos suposaran una ampliació única de fins a un any en la comptabilització del
temps efectiu transcorregut des de la data d’obtenció del doctorat)”.
El títol de doctor del candidat és de data 23 de febrer de 2007, i la resta de
documentació que adjunta no compleix el requisit establert del punt a).
Els sollicitants disposaran d’un termini de deu dies naturals, des del moment de la
publicació de la relació de candidats admesos i exclosos, per poder formular les
allegacions que estimin oportunes. Aquestes s’han de presentar per escrit, registrades
d’entrada al Registre General de l’edifici Son Lledó, i dirigides al Vicerector
d’ Investigació i Intemacionalització.
Palma, 26 d’abril de 2018
El

Jaume Carot
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