LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS
CONVOCATÒRIA 11/2019 . RESOLUCIÓ DE 07/01/2020

Data de publicació: 10 de febrer de 2020
Categoria de la plaça:

Professor Lector

Departament:

Didàctiques Específiques

Perfil:

Didàctica de la Matemàtica

Referència:

UdG-LE-8050

Nom i cognoms

DNI

Adm/excl

FERRAN DACHS CADEFAU

***6337**

ADMÈS/A

PAULA LOPEZ SERENTILL

***5857**

ADMÈS/A

Motius Exclusió

(1)Presentació de la sol•licitud fora de termini
(2)No adjunta fotocòpia DNI
(3)No adjunta fotocòpia compulsada de la titulació exigida a la convocatòria
(4)No acredita activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari (Vida laboral, Certificat de serveis prestats, presa de possessió com a
funcionari/a.
(5)No adjunta historial acadèmic i professional amb doc. acreditatius
(6)No adjunta fotocòpia compulsada de l’informe favorable de l’ANECA o de l’AQU per a ser contractat en aquesta categoria
(7)No acredita complir el requisit del punt a.2 de l'annex III de lectors del reglament de selec. de prof. de la UdG
(8)No acredita complir el requisit del punt a.2 de l'annex I d'agregats del reglament de selec. de prof. de la UdG
(9)No acredita complir el requisit del punt a.3 de l'annex I d'agregats del reglament de selec. de prof. de la UdG
(10)Falten documents acreditatius de l'historial acadèmic i professional
(11)Subsanació dels motius d'exclusió
(12)No acredita el pagament de les taxes
(13)Falta l'homologació de la titulació exigida a la convocatòria
(14)Subsanació dels motius d’exclusió fora de termini
(15)Falta la signatura de la persona sol•licitant o acreditació de l'autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà
(16)Falta document d'inscripció al programa de doctora
(17)Falta model amb les 5 aportacions acadèmiques més valuoses
(18)Falta model amb breu descripció de la trejectòria docent
(19)Falta model d'interessos docents i de recerca per als propers 5 anys
(20)Falta document acreditatiu del motiu de bonificació de les taxes
(21)Presentació fotocòpia del DNI caducat
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LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS
CONVOCATÒRIA 11/2019 . RESOLUCIÓ DE 07/01/2020

Data de publicació: 10 de febrer de 2020
Categoria de la plaça:

Professor Lector

Departament:

Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Perfil:

Sistemes Dinàmics

Referència:

UdG-LE-8051

Nom i cognoms

DNI

Adm/excl

FABIANO BARONI

****6140*

ADMÈS/A

FERNANDO GARCIA GONZALEZ

***8836**

ADMÈS/A

MARINA GONCHENKO

****1774*

ADMÈS/A

DAVID ROJAS PEREZ

***7310**

ADMÈS/A

Motius Exclusió

(1)Presentació de la sol•licitud fora de termini
(2)No adjunta fotocòpia DNI
(3)No adjunta fotocòpia compulsada de la titulació exigida a la convocatòria
(4)No acredita activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari (Vida laboral, Certificat de serveis prestats, presa de possessió com a
funcionari/a.
(5)No adjunta historial acadèmic i professional amb doc. acreditatius
(6)No adjunta fotocòpia compulsada de l’informe favorable de l’ANECA o de l’AQU per a ser contractat en aquesta categoria
(7)No acredita complir el requisit del punt a.2 de l'annex III de lectors del reglament de selec. de prof. de la UdG
(8)No acredita complir el requisit del punt a.2 de l'annex I d'agregats del reglament de selec. de prof. de la UdG
(9)No acredita complir el requisit del punt a.3 de l'annex I d'agregats del reglament de selec. de prof. de la UdG
(10)Falten documents acreditatius de l'historial acadèmic i professional
(11)Subsanació dels motius d'exclusió
(12)No acredita el pagament de les taxes
(13)Falta l'homologació de la titulació exigida a la convocatòria
(14)Subsanació dels motius d’exclusió fora de termini
(15)Falta la signatura de la persona sol•licitant o acreditació de l'autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà
(16)Falta document d'inscripció al programa de doctora
(17)Falta model amb les 5 aportacions acadèmiques més valuoses
(18)Falta model amb breu descripció de la trejectòria docent
(19)Falta model d'interessos docents i de recerca per als propers 5 anys
(20)Falta document acreditatiu del motiu de bonificació de les taxes
(21)Presentació fotocòpia del DNI caducat
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LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS
CONVOCATÒRIA 11/2019 . RESOLUCIÓ DE 07/01/2020

Data de publicació: 10 de febrer de 2020
Categoria de la plaça:

Professor Lector

Departament:

Empresa

Perfil:

Comercialització i Investigació de Mercats

Referència:

UdG-LE-8053

Nom i cognoms

DNI

Adm/excl

FRANCESC FUSTÉ FORNÉ

***2801**

ADMÈS/A

JAVIER PALACIOS FENECH

***3935**

ADMÈS/A

ALBERT SALO MAYOLAS

***4521**

ADMÈS/A

Motius Exclusió

(1)Presentació de la sol•licitud fora de termini
(2)No adjunta fotocòpia DNI
(3)No adjunta fotocòpia compulsada de la titulació exigida a la convocatòria
(4)No acredita activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari (Vida laboral, Certificat de serveis prestats, presa de possessió com a
funcionari/a.
(5)No adjunta historial acadèmic i professional amb doc. acreditatius
(6)No adjunta fotocòpia compulsada de l’informe favorable de l’ANECA o de l’AQU per a ser contractat en aquesta categoria
(7)No acredita complir el requisit del punt a.2 de l'annex III de lectors del reglament de selec. de prof. de la UdG
(8)No acredita complir el requisit del punt a.2 de l'annex I d'agregats del reglament de selec. de prof. de la UdG
(9)No acredita complir el requisit del punt a.3 de l'annex I d'agregats del reglament de selec. de prof. de la UdG
(10)Falten documents acreditatius de l'historial acadèmic i professional
(11)Subsanació dels motius d'exclusió
(12)No acredita el pagament de les taxes
(13)Falta l'homologació de la titulació exigida a la convocatòria
(14)Subsanació dels motius d’exclusió fora de termini
(15)Falta la signatura de la persona sol•licitant o acreditació de l'autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà
(16)Falta document d'inscripció al programa de doctora
(17)Falta model amb les 5 aportacions acadèmiques més valuoses
(18)Falta model amb breu descripció de la trejectòria docent
(19)Falta model d'interessos docents i de recerca per als propers 5 anys
(20)Falta document acreditatiu del motiu de bonificació de les taxes
(21)Presentació fotocòpia del DNI caducat
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LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS
CONVOCATÒRIA 11/2019 . RESOLUCIÓ DE 07/01/2020

Data de publicació: 10 de febrer de 2020
Categoria de la plaça:

Professor Lector

Departament:

Pedagogia

Perfil:

Teoria i Història de l'Educació

Referència:

UdG-LE-8054

Nom i cognoms

DNI

Adm/excl

EDGAR IGLESIAS VIDAL

***7963**

ADMÈS/A

MERITXELL SIMON MARTIN

***6725**

ADMÈS/A

CRISTA WEISE

****4870*

ADMÈS/A

Motius Exclusió

(1)Presentació de la sol•licitud fora de termini
(2)No adjunta fotocòpia DNI
(3)No adjunta fotocòpia compulsada de la titulació exigida a la convocatòria
(4)No acredita activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari (Vida laboral, Certificat de serveis prestats, presa de possessió com a
funcionari/a.
(5)No adjunta historial acadèmic i professional amb doc. acreditatius
(6)No adjunta fotocòpia compulsada de l’informe favorable de l’ANECA o de l’AQU per a ser contractat en aquesta categoria
(7)No acredita complir el requisit del punt a.2 de l'annex III de lectors del reglament de selec. de prof. de la UdG
(8)No acredita complir el requisit del punt a.2 de l'annex I d'agregats del reglament de selec. de prof. de la UdG
(9)No acredita complir el requisit del punt a.3 de l'annex I d'agregats del reglament de selec. de prof. de la UdG
(10)Falten documents acreditatius de l'historial acadèmic i professional
(11)Subsanació dels motius d'exclusió
(12)No acredita el pagament de les taxes
(13)Falta l'homologació de la titulació exigida a la convocatòria
(14)Subsanació dels motius d’exclusió fora de termini
(15)Falta la signatura de la persona sol•licitant o acreditació de l'autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà
(16)Falta document d'inscripció al programa de doctora
(17)Falta model amb les 5 aportacions acadèmiques més valuoses
(18)Falta model amb breu descripció de la trejectòria docent
(19)Falta model d'interessos docents i de recerca per als propers 5 anys
(20)Falta document acreditatiu del motiu de bonificació de les taxes
(21)Presentació fotocòpia del DNI caducat
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