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RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÓRIA PER A LA INCORPORACIÓ DE DOS
CONTRACTES POSTDOCTORALS
En data 17 de març de 2011, des d’el Vicerectorat d’Investigació es varen convocar
aj udes per a la incorporació de dos contractats postdoctorals a grups de recerca de la
Universitat de les Illes Balears.
El punt VI (Avaluació de les soliicituds) de la convocatória marcava que “L’avaluació
será portada a terme per una agéncia externa que elaborará un informe per a cadascuna
de les soliicituds...”.
L’agéncia encarregada de l’avaluació (ANEP), seguint els criteris establerts a la
convocatória, en data 22 de juliol enviá els resultats de l’avaluació.
Així mateix 61 punt VII (Comissió de selecció) de la convocatória diu:
“1. La selecció deis candidats es realitzará per la Comissió d’Investigació tenint en
compte la priorització de candidats elaborada per 1’ agéncia avaluadora externa.
2. La Comissió d’Investigació elevará la seva proposta de candidats elegibles al Conseil
de Direcció. Aquest dictará i publicará a la página web de l’OSR una Resolució amb la
relació de candidats seleccionats”.
En aquest sentit la Comissió d’Investigació reunida el dia 12 de setembre de 2011, en
aplicació dels criteris indicats a la convocatória ¡ tenint en compta l’avaluació prévia de
l’ANEP, va aprovar la llista adjunta:

SoFlicitant
Aránzazu López López
Iñigo Arregui Uribe-Echevarría
Fernando Gaive Conde
Antonia P. Pacheco Unguetti
Maria del M. Flexas Sbert
José M. Hidalgo Roldán
Daniele Vilone
Antonio Pérez López
Miguel Cornelles Soriano
Maria A. Jiménez Cortés
Joana Sánchez Roig
Antonio J. Díaz Medina
Meritxell Genovart Millet
María 1. García Laorden
Aránzazu Peña Pardo
Alexander Galle
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Maria del P. Sanchis Cortés
Pere Boyer Arbós.
Adamo Valle Gómez
Magdalena Caubergh
María del M. Arriero Sánchez
José L. Merinó Panadés
Montserrat Valero Herreros
Antonio Busquets Bisbal
Voker Nannen
Mohammed Hassi

Bis investigadors que siguin contractats a l’empara del diposat a la convocatória hauran
d’incorporar-se al grup de recerca, i sempre d’acord amb aquest, en un termini de 6
mesos, des de la data de publicació a la página web de la Resolució de concessió. La
Comissió d’ Investigació decidí que en cas de renúncia al contracte, durant un període
de sis mesos des de la data d’incorporació, es procedirá a contractar el següent candidat
segons l’ordre establert a la llista.
En la reunió de la Conseli de Direcció de dia 13 de setembre de 2011 es va decidir
acceptar la proposta i les recomanacions fetes per la Comissió d’Investigador així com
dictar i publicar a la página web de l’OSR la Resolució amb la relació de candidats
seleccionats, donant un termini de 10 dies, a partir de la publicació d’aquesta Resolució
a la página web, per fer les aFlegacions que es puguin formular.
Palma, 14 de setembre de 2011
La V~,~rect»ra d’Investigació,

Gemm~Tumes
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