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Na listaxe provisional de admitidos/as  e excluídos/as dos/as solicitantes das axudas de apoio á etapa predoutural do Plan Galego de 
Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2012, que foi publicada con data 19 de setembro, foron 
detectados algúns erros que se enmendan na seguinte listaxe provisional.  
 
Os/as interesados/as reflectidos nesta nova listaxe poderán, nun novo prazo do 22 de setembro ao 1 de outubro de 2012, formular 
reclamacións para emendar erros e falta de documentos  ante a Secretaría Xeral de Universidades, achegando, se é o caso, a 
documentación necesaria. 
 
 
 
CORRECIÓN DE ERROS DA LISTAXE PROVISIONAL DE EXCLUÍDOS/AS  
 

Nº Expediente DNI 1º Apelido 2º Apelido  Nome  
Área 
coñecemento  

Universidade 
Modalidade 

A 
Modalidade B Modalidade C Estado Causa Clúster 

PRE/2012/164 *****776B Carpintero Fernández Paula Ciencias UDC 1   2 E 1b), 3h)ii; 3j)   

PRE/2012/543 *****612D García Carnota Rosa María 
Ciencias Sociais 
e Xurídicas UDC 1     E 

1b);3a)ii); 3h)i; 
3h)ii; 3j)   

PRE/2012/606 *****694R García Couso Dalia 
Ciencias Sociais 
e Xurídicas USC 1     E 

1b); 3e); 3h)i; 3h)ii; 
3j)   

PRE/2012/295 *****806V García Guijo Leopoldo 
Ciencias Sociais 
e Xurídicas USC 1     E 3h)ii   

PRE/2012/135 *****270E García Lamas Tania Ciencias UDC 1     E 1f)   

PRE/2012/255 *****556H García López María 
Ciencias da 
Saúde UDC 1     E 3a)i, 3h)i,3h)ii   

PRE/2012/554 *****888H García Millán Eva 
Ciencias da 
Saúde USC 2   1 E 3h)i   

PRE/2012/502 *****711B Taboada Lorenzo Verónica 
Artes e 
Humanidades UVIGO 1     E 3a)ii   
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RELACIÓN DE CAUSAS DE EXCLUSIÓN 

 
 

1. Respecto á solicitude: 

a) foi presentada fóra de prazo  

b) falta a sinatura da persoa que representa legalmente á universidade, a sinatura do/a solicitante (ou persoa que o represente) 
e/ou a sinatura do representante do campus de excelencia nas Modalidades B e/ou C. 

c) non a presenta no modelo normalizado.  

d) falta declaración de non ter sido seleccionado/a ou contratado/a con cargo ás axudas do Programa Mª Barbeito do INCITE, 
Predoutorais do I2C ou outras homologables (anexo IV). 

e) non outorga consentimento expreso para que a administración verifique os seus datos nin xunta fotocopia do DNI ou documento 
equivalente no caso de nacionais doutros países. 

f) falta a folla de declaracións responsables ou está incompleta. 

g) faltan datos esenciais na solicitude. 

 
 

2. Respecto aos requisitos para poder ser adxudicatario: 

a) non acada a nota media simple establecida para o expediente académico na convocatoria. 

b) rematou os estudos que lle deron acceso ao 3º ciclo nunha data anterior á fixada na convocatoria. 

c) xa foi seleccionado/a ou contratado/a con cargo ás axudas do Programa Mª Barbeito do INCITE, Predoutorais do I2C ou outras 
homologables. 

d) non ten superados 300 créditos ECTS. 

e) non ten superados 60 créditos ECTS do máster. 

 
 

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

a)  

i. Falta a certificación académica da titulación e/ou do 3º ciclo ou ben non cumpre os requisitos establecidos. 

ii. A nota media da titulación non está calculada conforme ao protocolo de colaboración subscrito entre a Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria e as tres universidades galegas para a valoración de expedientes académicos. 

b) as certificacións académicas da titulación e/ou do 3º ciclo non son orixinais nin fotocopia compulsada. 

c) as certificacións académicas da titulación e/ou do 3º ciclo están en idioma distinto do galego e do castelán. 

d) falta (ou está mal expresada) a nota media na certificación académica do título e/ou do 3º ciclo. 
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e) a nota media na certificación do 3º ciclo non está en base 10. 

f) na certificación académica da titulación e/ou do 3º ciclo non constan o número de créditos por materia. 

g) na certificación académica da titulación non consta a data de finalización dos estudos. 

h)  

i. falta (ou está mal expresada) a nota media da promoción na certificación académica da titulación. 

ii. falta (ou está mal expresada) a nota media da promoción na certificación académica do 3º ciclo. 

i) falta o proxecto do traballo de investigación. 

j) falta a sinatura do/a solicitante, a sinatura do/a doutor/a responsable e/ou a sinatura do representante do campus de excelencia 
nas Modalidades B e/ou C no proxecto do traballo de investigación. 

 

 
4. Desiste na súa solicitude.  

 

 


