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Ajuts per a la Promoció de l`Ocupació Jove i Implantació de la Garantia Juvenil en R+D+I
2019PEJ3- RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES CANDIDATES ADMESES I

EXCLOSES

Referència Codi de convocatòria Nom complet Situació Motiu exclusió

2019PEJ3-1 LE1921643
MARTÍNEZ CAMACHO, EDGAR Exclòs/a  4 9
VILLANUEVA CUENCA, JAZMÍN BERENICE Exclòs/a  4 9

2019PEJ3-2 LE1911644

ALBA BALSELLS, MARTA Exclòs/a  4 8 9 10
ANTÚNEZ NART, POL Exclòs/a  4 9
CASTILLO SANTILLÁN, JESSICA Exclòs/a  4 9 10
COLOMÉ ORTÍ, SABINA Exclòs/a  4 9
D`HERS DEL POZO, MANUEL VICENTE Exclòs/a  4 9
MANZANEDO PRIETO, ALEJANDRO Exclòs/a  4 9
MARTÍNEZ CAMACHO, EDGAR Exclòs/a  4 9
PÉREZ DE LA TORRE, JORGE Exclòs/a  4 5 9
VILLANUEVA CUENCA, JAZMÍN BERENICE Exclòs/a  4 9

2019PEJ3-3 LE1911645 FERRÉ ALAÑÁ, DÀRIA Exclòs/a  4 9

Motius d'exclusió

1. Sol·licitud duplicada
2. Sol·licitud presentada fora de termini
3. No compleix requisit de l`edat
4. Titulació no correspon a la requerida per aquest lloc de treball
5. Titulació obtinguda fa més de cinc anys
6. Haver estat vinculat a la URV amb una categoria professional en la que se li ha reconegut la mateixa o superior titulació acadèmica a la

que es determina en les bases de cada contractació
7. Altres
8. Fotocòpia del NIF, NIE o passaport, no havent superat el document la data límit de validesa.
9. Fotocòpia del títol acadèmic oficial o del justificant del pagament del dipòsit del títol de la titulació requerida en les bases específiques

de cada contracte (les titulacions no requerides s`han de posar coma a mèrit)
10. Declaració responsable on haurà de constar de forma expressa:

que està inscrit o s’inscriurà abans de la formalització del contracte en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (Les
persones seleccionades, hauran de portar al Servei de Recursos Humans el certificat original d’estar inscrita en el fitxer del
Sistema Nacional de Garantia Juvenil entre el dia 16-20 de set.).
que no ha estat contractat en pràctiques per la mateixa titulació en cap altra empresa.

11. Haver estat vinculat a la URV mitjançant un contracte en pràctiques o haver estat vinculat a la URV amb una categoria professional en
la que se li ha reconegut la mateixa o superior titulació acadèmica a la que es determina en les bases de cada contractació.

Els aspirants disposaran d`un termini de deu dies, comptats a partir de l`endemà de la publicació de la llista provisional d`admesos/exclosos, per presentar les reclamacions que consideren adients, per tal
d`esmenar els defectes de la instància que hagin motivat la seva exclusió provisional o que exigeixin la seva correcció. 

Els llistats que es publiquen en aquesta pàgina Web, i que contenen dades de caràcter personal, s`ajusten a la legislació actual de protecció de dades i la seva finalitat, d`acord amb el que preveu l`article 58
de la Llei 26/2010, del 3 d`agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, és la de procedir a notificar a cadascun dels aspirants el contingut del procediment
selectiu. Aquests llistats no constitueixen font d`accés al públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d`informació, sense el consentiment
dels propis afectats.


