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RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÓRIA PER A LA
INCORPORACIÓ DE DOS CONTRACTES POSTDOCTORALS

En data 6 d’abril de 2017, des del Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització es
varen convocar ajudes per a la ineorporació de dos contractes postdoctorals a grups de
recerca de la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta convoeatória está finançada per la Universitat de les Illes Balears.

El punt VI (Avaluació de les soPlicituds) de la convocatória marcava que “L’avaluació
será portada a terme per una agéncia externa que elaborará un informe per a cadascuna
de les soilicituds...”.

L’agéneia encarregada de l’avaluació (Agéncia Valenciana d’Avaluació i Prospectiva),
seguint els criteris establerts a la convocatória trameté al Vicerectorat d’Investigació i
Internacionalitzacjó eis resultats de l’avaiuació.

Així mateix el punt VII (Comissió de selecció) de la convocatória deja:

“1. La selecció dels eandidats es realitzará per la Comissió d’Investigació tenint
en compte la priorització de candidats elaborada per l’agéncia avaluadora
externa.

2. La Comissió d’Investigació elevará la seva proposta de eandidats elegibles al
Conseil de Direcció. Aquest dictará i publicará a la página web de l’OSR una
Resolució amb la relació de candidats seleccionats i primers suplents”.

En aquest sentit la Cornissió d’Investigació, reunida el dia 9 de novembre de 2016, en
aplicació deis criteris indicats a la convocatória, tenint en compte l’avaluació prévia de
1’AVAP i el criteri de la necessitat d’incorporació de nou talent, decidí recomanar al
Consell de Direcció que els dos primers candidats de la llista prioritzada fossin
proposats per a la seva contractació.

Així mateix decidí proposar al Conseil de Direcció que els candidats que han quedat
fins el lloc desé de la llista prioritzada quedin com a substituts en cas de renúncia deis
dos candidats.

La puntuació obtinguda prové de l’avaluació de les sollicituds segons s’estableix al
punt VI de la convocatória.



Llista prioritzada
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Sollicitant Proposta Puntuació total

Maria F. Ludovico Proposat per a la concessió

Sónia Vives Miró Proposat per a la concessió

Eduardo Ramírez Romero

Jorge Gago Mariño

Raquel M. Melero Fernández de Mera

Gemma Lobera Galán

Lindomar Andrade Portugal

Ángel Mateo Ramírez

Diego M. Marzese

María J. Clemente Moreno

Els sollicitants poden consultar la seva avaluació individual a l’OSR.

En la reunió de Conseil de Direcció de dia 14 de novembre de 2017 es va decidir
acceptar la proposta i les recomanacions fetes per la Comissió d’Investigació, així com
dictar ¡ publicar a la página web de l’OSR la Resolució provisional amb la relació de
candidats seleccionats, donant un termini de 10 dies, a partir de la publicació d’aquesta
Resolució provisional a la página web, per fer les al• legacions que es puguin formular.

Palma, 15 de novembre de 2017

El Vicerector d’Investigació i Internacionalització,
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Jaui


