DIRECCIÓ GENERAL D’UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA

Avda. Campanar, 32
46015 - Valencia

Expedient/
Expediente

Cognoms, Nom/
Apellidos, Nombre

Motius/
Motivos

Observacions / Observaciones

CDEIGENT/2018/005

APARICIO SÁNCHEZ, PABLO ARTURO

34

- Ha de presentar factors d'impacte dels membres del grup / Debe presentar factores de impacto
de los miembros del grupo.

CDEIGENT/2018/006

BAÑO POLO, MANUEL

134

- El grup no disposa com a mínim de tres investigadors/ores que hagen format part d'un grup del
Programa Prometeu en edicions anteriors. Luis Martínez Gil y Mª Jesús

CDEIGENT/2018/007

BORLAF PINAR, MARIO

135

- L'aval presentant no és de l'investigador responsable del grup d'investigació / El aval
presentado no es del investigador responsable del grupo de investigación.

CDEIGENT/2018/001

CASTELLANO SANZ, MARÍA

14

CDEIGENT/2018/012

CRAVA , MARIA CRISTINA

45

CDEIGENT/2018/014

DOLZ ZARAGOZÁ, MANUEL FRANCISCO

3

- El grup d'investigació haurà d'acreditar entre tots els seus membres (exclòs l'investigador
principal) una mitjana de dos trams d'avaluació de l'activitat investigadora

CDEIGENT/2018/018

GIUSARMA -, ELENA

134

- L'aval presentant no és de l'investigador responsable del grup d'investigació / El aval
presentado no es del investigador responsable del grupo de investigación.

CDEIGENT/2018/019

GIUSSANI , ANGELO

4

CDEIGENT/2018/022

IRLES QUILES, ADRIÁN

3

- El grup no disposa com a mínim de tres investigadors/ores que hagen format part d'un grup del
Programa Prometeu en edicions anteriors. Marcel Vos, Eduardo Ros

CDEIGENT/2018/023

MIR MORENO, RICARDO

3

- Ha de presentar els factors d'impacte de la resta de membres del grup per a poder calcular la
mitjana ja que només aporta la del responsable del grup / Debe presentar

CDEIGENT/2018/026

MORENO TORRES, MARTA

23

- Cal aportar certificat o document equivalent sobre els períodes realitzats d'estada postdoctoral
fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds ja que amb

CDEIGENT/2018/030

SOLESIO TORREGROSA, MARÍA DE LA ENCARNACIÓN

5

CDEIGENT/2018/033

WRZESIEN , MAJA EWA

234

- Cal aportar certificat o document equivalent sobre els períodes realitzats d'estada postdoctoral
fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds / Hay que

Tipo de subsanación o enmienda

Tipus d´esmena

1. Falta el aval del investigador responsable del grupo de investigación de referencia en el que se
vaya a integrar o se encuentra sin firmar (anexo II, apartado tercero, punto 2, g de la convocatoria).
2. Falta copia de los documentos que acrediten que la persona solicitante ha efectuado una o
varias estancias postdoctorales en centros de investigación de prestigio internacional que
acumulen, como mínimo, un periodo total de dos años (anexo II, apartado tercero, punto 2, c de la
convocatoria).
3. No aporta documentación o no queda debidamente acreditado el cumplimiento de alguno de los
supuestos recogidos en el art. 3 i) de la orden de bases.
4. Falta aportar el formulario de la firma del representante legal de la entidad en materia de
investigación o el aportado no está firmado (anexo II, apartado tercero, punto 3 de la convocatoria).
5. Falta solicitud con la firma original de la persona solicitante que haya sido presentada dentro del
plazo (parte dispositiva general, resuelvo cuarto y quinto de la convocatoria).

1. Falta l’aval de l’investigador responsable del grup d’investigació de referència en el qual s’integrarà o es
troba sense signatura (annex II, apartat tercer, punt 2, g de la convocatòria).
2. Falta còpia dels documents que acrediten que la persona sol·licitant ha efectuat una o diverses estades
postdoctorals en centres d’investigació de prestigi internacional que acumulen, com a mínim, un període
total de dos anys (annex II, apartat tercer, punt 2, c de la convocatòria).
3. No aporta documentació o no queda degudament acreditat el compliment d'algun dels supòsits
arreplegats en l'art. 3 i) de l'orde de bases.
4. Cal aportar el formulari de la signatura del representant legal de l’entitat en matèria d’investigació o
l’aportat no està signat (annex II, apartat tercer, punt 3 de la convocatòria).
5. Falta sol·licitud amb la signatura original de la persona sol·licitant que haja sigut presentada dins del
termini (part dispositiva general, resolc quart i cinqué de la convocatòria).

