
  

BEQUES   I   AJUTS   PER   A   LA   FORMACIÓ   I 

CONTRACTACIÓ  D’INVESTIGADORS  NOVELLS FI-

DGR 2021 

Relació de sol·licituds admeses i excloses 

Un cop revisades les sol·licituds d’ajuts per a contractar personal investigador novell per 

a l’any 2021 (FI-DGR) presentades a la UOC, s’ha comprovat que alguns apartats no estan 

degudament emplenats o justificats. Per aquest motiu, tal i com preveuen les bases de la 

convocatòria, us requerim que faciliteu els documents o justificants que s’indiquen 

seguidament, significant-vos que de no fer-ho, se us tindrà per desistits/des de la vostra 

petició. 

 

La documentació  l’ haureu d’enviar a l’adreça de correu preaward_ari@uoc.edu.  

 

El termini de presentació de documentació finalitzarà el proper dia 9 de desembre de 

2020. 

 

Sol·licitant IDE 

(DNI o passaport) 

Situació 

(admès/a / exclòs/a) 

Motius d’exclusió* 

(1 - 18) 

GB376643 Admès  

46487427B Admès  

  25196341W Admesa  

47095456N Exclòs 2 

39443628P Exclòs 2 

U23119975 Admesa  

Y3783233T Exclòs 4 

48035314K Exclòs 6 

20079042L Admesa  

6878491W Admès  

02882560Q Admès  

77616491R Exclòs 2 i 5 
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* Motius d’exclusió: 

1. No haver presentat el formulari de sol·licitud i l’annex corresponent. 
2. No haver presentat l’expedient acadèmic. 
3. No haver presentat document acreditatiu del projecte de recerca, en els casos 

escaients. 
4. No haver presentat declaracions d’equivalència per als candidats que hagin cursat 

els estudis dins del Sistema Educatiu Espanyol (valoració 1-4). 
5. En el cas d'estudis cursats a l'estranger, no haver aportat acreditació de que la nota 

mitjana de l'expedient acadèmic ha estat calculada d'acord amb el que disposen les 
resolucions vigents del Ministeri d’Educació i Formació Professional d’equivalències 
de notes mitjanes. http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-
ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html. 

6. No haver finalitzat els estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener 
de 2018  i el moment de presentar la sol·licitud. 

7. El director/a del projecte de tesi ho és de més d'una sol·licitud. 
8. El director/a del projecte de tesi no forma part d'un Grup de Recerca de la 

Generalitat. 
9. El director/a del projecte de tesi no forma part de l'equip investigador del projecte 

de recerca competitiu. 
10. El director/a de tesi no ha acreditat que pertany al projecte de recerca competitiu. 
11. El director/a de tesi no té relació estatutària o contractual amb la UOC durant la 

vigencia de l'ajut. 
12. No s’ha pogut verificar la resolució de concessió del projecte de recerca competitiu 

on hi consti la data de finalització del projecte i que el director de tesi forma part del 
projecte finançat. 

13. El projecte de recerca competitiu no està vigent. 
14. El projecte de recerca competitiu no es considera vàlid. 
15. La persona candidata ha gaudit d’un altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada 

superior a 12 mesos en el moment de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds. 

16. No haver acreditat la disminució. 
17. Per als estudis de primer i segon cicle de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, 

grau, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica, la nota mitjana mínima 
de l'expedient acadèmic no és igual o superior a 6,5. 

18. En cas de persones estrangeres que no disposin de NIE, no haver adjuntat una 
còpia del passaport. 
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