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RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÓRIA PER A LA
INCORPORACIÓ DE DOS CONTRACTES POSTDOCTORALS
En data 10 de febrer de 2016, des del Vieerectorat d’lnvestigació 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.
Aquesta convocatória está cofinançada per l’Obra Social de la Caixa, el Campus
d’ExcelJéneia Internacional CEJ15-09 (Ministeri d’Educació, Cultura i Esport) i perla
Universjtat de les Illes Balears.
El punt VI (Avaluació de les soPlicituds) de la convocatória mareava que “L’avaluació
será portada a terme per una agáncia externa que elaborará un informe per a cadascuna
de les sollicituds...”.
L’agéncia encarregada de l’avaluació (AQUIB), seguint els criteris establerts a la
convocatória, en data 16 de juny de 2016 trameté al Vicerectorat d’Investigació i
Postgrau els resultats de l’avaluació.
Així mateix el punt VII (Comi~sió de seleceió) de la convocatória deia:
“1. La selecció deis 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 candidats elegibles al
Consell de Direeció. Aquest dictará i publicará a la página web de 1’OSR una
Resolució amb la relació de candidats seleccionats”.
En aquest sentit la Comissió d’Investigació, reunida el dia 14 de juliol de 2016, en
aplicació deis criteris indicats a la convocatória (entre d’ells l’aplicaeió del punt 11.6),
tenint en compte i’avaluació prévia de l’AQUIB i el criteri de la necessitat
d’incorporaeió de nou talent, decidí recomanar al Consell de Direcció que els dos
primers candidats de la llista prioritzada fossin proposats per a laseva contractació.
Així mateix decidí proposar al Consell de Direcció que els candidats que han quedat
fins el lloc cinqué de la llista prioritzadaquedin com a substituts en cas de renúncia deis
candidats.
Llista prioritzada
SoFlieitant
71020097-F
79271 774-C

•

Decisió
Proposat per a concessió
Proposat per a concessió

Y2646575-W
43107508-B
78210962-Z

Primer suplent
Segon suplent
Tercer suplent

10888088-A
43 134580-N
43162873-5
43l73931-X
43096819-y
M39889023
H2880894
EJ5709091
430929l3-K
431 64238-T
18443703-A
09034684-P
292 10809-0
52410250-N
X18650807
43164960-D
43148079-X
24390217-M
51098818-y
En aplicació del punt 11.6 de la convocatória, les sol licituds següents han passat al final
de la llista prioritzada i en l’ordre següent:
37342695-X
5293 8973-B
43124934-A
43 128767-H
Els sollicitants poden consultar la seva avaluació individual a l’OSR.
En la reunió de Consell de Direcció de dia 19 de juliol de 2016 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 al legacions que es puguin formular.
Palma, 20 de juli.olde 2016
El

Jaume Carot

i Postgrau,

