Universitat

de les Illes Balears

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÓRIA PER A LA

INCORPORACIÓ DE DOS CONTRACTES POSTDOCTORALS
En data 8 d’octubre de 2014, des del Vicerectorat d’Investigació i Postgrau es varen
convocar ajudes per a la incorporació de dos contractes postdoctorals a grups de recerca
de la Universitat de les Illes Balears.
El punt VI (Avaluació de les so]Hlicituds) de la convocatória marcava que “L’avaluació
será portada a terme per una agéncia externa que elaborará un informe per a cadascuna
de les sol licituds...”.
L’agéncia encarregada de l’avaluació (AQUIB), seguint els criteris establerts a la
convocatória, en data 2 de febrer de 2015 trameté al Vicerectorat d’Investigació i
Postgrau els resultats de l’avaluació.
Així mateix el punt VII (Comissió de selecció) de la convocatória deja:
“1. La selecció deis candidats es realitzará per la Comissió d’Investigació tenint
en compte la priorització de candidats elaborada per i’agéncia avaluadora
externa.
2. La Comissió d’Investigació elevará la seva proposta de candidats elegibles al
Consell 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’Investigaeió, reunida el dia 11 de febrer de 2015, en
aplicació dels criteris indicats a la convocatória i tenint en compte i’avaiuació prévia de
l’AQUIB, 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 lioe dotzé de la
llista prioritzada quedin com a substituts en cas de renúncia deis candidats.
Llista prioritzada
Posició Sohlicitant
1
Cerdá Pino, Joan Josep
2
Brunner, Daniel
3
(3alve Conde, Fernando
4
López Vicente, Manuel
5
Lázaro Castillo, Amparo
6
Sanz Aguilar, Ana
7
Cuenca Asensio, Estefanía
8
Ospina Álvarez, Natalia
9
Higuera Rubio, José

10
11
12

Lladó Cañellas, Victoria
Ribeiro de Mesquita, Raquel
Beatríz
Rossi, Vincent

En la reunió de Conseil de Direcció de dia 17 de febrer de 2015 es va decidir acceptar
la proposta i les recomanacions fetes per la Comissió d’Investigació, així com dictar i
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 aElegacions que es puguin formular.
Palma, 18 de febref dé 2015
El

Jaume Carot

i Postgrau,

