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Advertido un erro no texto da lista definitiva de solicitudes excluídas da modalidade A das axudas de apoio á etapa posdoutoral publicada o día 13/08/2019, 
publícase de novo relación definitiva de solicitudes excluídas unha vez emendado o dito erro.  
 

ANEXO II 
 
SOLICITUDES EXCLUÍDAS NA MODALIDADE A PRESENTADAS POR UNHA UNIVERSIDADE DO SUG  
 

Nº 
expediente 

Universidade 1º Apelido 2º Apelido Nome DNI Rama de coñecemento 
Zona     

1º ano 
Zona 

2º ano 
Causas de 
exclusión 

ED481B-
2019-102 USC Ayala Durán Carlos Ernesto   Ciencias Sociais e Xurídicas 2 2 1f, 2b, 3c 

ED481B-
2019-103 UVigo Finimundy   Tiane *****8655* Ciencias 1 1 2a, 3e4 

ED481B-
2019-093 UVigo Gomes Almeida Luís Antonio *****1317* Ciencias Sociais e Xurídicas 2 2 3e1, 3e5 

ED481B-
2019-080 UVigo González Cao José *****3968* Enxeñaría e Arquitectura 1 1 2a 

ED481B-
2019-109 UDC López Prol Javier *****9005* Ciencias Sociais e Xurídicas 3 3 2b, 

ED481B-
2019-112 UDC Regueiro Fernández Bibiana *****7724* Ciencias Sociais e Xurídicas 3   3e1, 3e5 

ED481B-
2019-012 USC Romero Bermúdez Aurelio *****8278* Ciencias 2 2 2d 

ED481B-
2019-117 USC Yrigoy Cadena Ismael *****9539* Ciencias Sociais e Xurídicas 2 2 

1b, 1d, 2d, 3c, 
3e1, 3e6, 3e7 

 

SOLICITUDES EXCLUÍDAS NA MODALIDADE A PRESENTADAS POLAS DEMAIS ENTIDADES INDICADAS NO ARTIGO 2 DA CONVOCATORIA 
 

Nº 

Expediente 

Entidade 1º Apelido 2º Apelido Nome NIF/NIE Rama de coñecemento Zona 1º 

ano 

Zona 2º 

ano 

Causas 

IN606B-

2019/009 

Fundación Instituto de 

Investigación Sanitaria de 

Santiago de Compostela 

García Fernández Jenifer ***4716** Ciencias da Saúde 1 1 2b 
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SOLICITUDES INADMITIDAS E DESESTIMENTOS 
 

Nº expediente Universidade 1º Apelido  2º Apelido Nome DNI/NIE  Causas de inadmisión  

ED481B-2019-011 USC Ali Marzouq Abushattal Ahmad *****0022* 

A solicitude non foi presentada por unha 
entidade das indicadas no artigo 2 da 
convocatoria. 

ED481B-2019-030 USC Ali Marzouq Abushattal Ahmad *****0022* Desistiu da súa solicitude. 

ED481B-2019-050   Leira Castiñeira Francisco Jorge *****8557* 

A solicitude non foi presentada por unha 
entidade das indicadas no artigo 2 da 
convocatoria. 

 
 
 

RELACIÓN DE CAUSAS DE EXCLUSIÓN 

 
1. Respecto á solicitude e aos anexos que hai que achegar con ela: 

a. O enderezo da persoa candidata, o correo electrónico que se indica para as notificacións non é válido ou non se corresponde co da 
entidade solicitante ou a persoa representante. 

b. Falta a folla da declaración da persoa candidata a ser destinataria da axuda, está incompleta ou sen asinar (anexo V). 

c. Falta a folla de aceptación no grupo de investigación ou equivalente, está incompleta ou sen asinar pola persoa responsable (anexo 
VI). 

d. Falta a folla de aceptación do departamento, unidade de traballo ou equivalente, está incompleta ou sen asinar (anexo VII). 

e. A declaración da persoa candidata para optar á condición de bolseira Fulbright está incompleta ou sen asinar (anexo VIII) 

f. Non autoriza a consulta nin achega copia do DNI ou documento acreditativo da identidade da persoa candidata. 

 

2. Respecto aos requisitos da persoa candidata a ser destinataria da axuda: 

a. Acabou os estudos conducentes á obtención do título de licenciatura, grao ou equivalente que lle deu acceso ao doutoramento antes 

do 1 de xaneiro de 2008 

b. Non está en posesión do grado de doutor ou, no caso de que fose obtido no estranxeiro, non está homologado ou declarada a 
equivalencia. 
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c. O título de doutor/a foi acadado antes do 1 de xaneiro de 2014 ou, no caso de que fose obtido entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de 
decembro de 2014, non se acredita a concorrencia de ningunha das causas que se sinalan no artigo 2.b) do anexo I da orde. 

d. Foi seleccionada nalgún dos programas posdoutorais da Xunta de Galicia, ou para unha axuda nunha convocatoria estatal das 

actuacións Juan de la Cierva-Formación ou Juan de la Cierva-Incorporación, formación posdoutoral ou gozou con anterioridade 

dalgunha axuda e/ou contrato posdoutoral que recolle estadías en centros de investigación no estranxeiro de 2 ou máis anos de 
duración, ou non marca que non foi seleccionado/a, ou a documentación achegada non permite determinalo con precisión. 

e. Non figura a situación profesional actual para a comprobación do requisito 2d. 

 

3. Respecto á documentación que hai que achegar coa solicitude: 

a. Falta ou ten algún erro a declaración da entidade solicitante na que se faga constar a data e a universidade na que a persoa candidata 

obtivo o grao de doutor/a e a titulación que lle deu acceso a este grao coa data de finalización ou falta a homologación do título de 
doutoramento 

b. Falta o currículo. 

c. Faltan os documentos xustificativos dos méritos alegados e/ou non están lexibles e/ou non se presentan nun único documento pdf con 
índice. 

d. Falta o plan de traballo ou non se adecúa ao marco temporal de desenvolvemento das axudas, e/ou falta algunha sinatura. 

e. Plan de estadías: 

1. Falta o plan de estadías ou non se adecúa ao marco temporal de desenvolvemento das axudas. 

2. Non se indican os períodos de estadías, a súa duración ou os centros de destino escollidos. 

3. A duración dalgún período de estadía é inferior a 1 ano. 

4. A totalidade da estadía ou unha parte dela está prevista no país de nacemento da persoa candidata, de nacionalidade ou no que 
obtivo o título de licenciatura, grao ou equivalente ou o de doutor/a que lle deu acceso ao programa, ou nun país no que desenvolveu 

unha actividade investigadora posdoutoral durante máis de 3 meses ou a documentación achegada non permite determinalo con 
precisión. 

5. Faltan as cartas de aceptación da/s estadía/, están sen asinar polo director ou directora do centro ou figura equivalente con 
atribucións na área directiva de recursos humanos de todos ou algún dos centros de destino ou non se adecúan ao marco temporal de 
desenvolvemento das axudas . 

6. Falta a sinatura da persoa interesada. 

7. Falta a sinatura da persoa responsable ou coordinadora do grupo que figura na solicitude. 

8. O plan de estadías ten os logos da Consellería de Industria. 

 

f. O xustificante de idioma non é un certificado válido. 

 


