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LISTA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUIDAS PROVISIONALMENTE

Na lista de solicitudes admitidas e excluídas provisionalmente das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-
2015 (Plan I2C) para o ano 2014, que foi publicada con data do 6 de marzo, detectáronse algúns erros que se emendan na seguinte listaxe de solicitudes excluídas
provisionalmente e de solicitudes inadmitidas.

As universidades solicitantes dispoñen dun novo prazo de 10 días naturais (do 12 ao 21 de marzo de 2015, ambos os dous incluídos) para formular reclamacións para
emendar erros e falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades, achegando, se é o caso, a documentación necesaria.

Transcorrido este prazo sen que se emenden os erros ou se achegue a documentación requirida, considerarase que a persoa interesada desiste da súa petición ou
solicitude, de conformidade co establecido no artigo 71 e cos efectos previstos no artigo 42.1º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, e logo da correspondente resolución arquivarase o seu expediente sen máis.

SOLICITUDES PROVISIONALMENTE EXCLUÍDAS

Nº
Expediente

Universidade 1º apelido 2º apelido Nome DNI/NIE
Rama de

coñecemento
Mod. A Mod. B Mod. C Clúster Causas

ED481A-
2015/416 UVIGO Ballesteros Otero Tania *****938C Ciencias 1 - - 2d

ED481A-
2015/196 UDC Bordello Malde Lucía *****198W

Enxeñaría e
Arquitectura 1 - - 3c

SOLICITUDES INADMITIDAS

Nº Expediente Universidade 1º apelido 2º apelido Nome DNI/NIE Causas de inadmisión

ED481A-2015/030 USC Jenkis Emily Kathleen *****092M A solicitude non foi presentada por unha universidade do SUG
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RELACIÓN DE CAUSAS DE EXCLUSIÓN PROVISIONAL

1. Respecto á solicitude (anexo III):

a Faltan por cubrir o apartado dos datos da persoa candidata a ser destinataria da axuda.

b Non se indica a rama de coñecemento ou esta non se corresponde coa/s titulación/s coa/s que concorre á convocatoria

c Non se indica a modalidade ou, no caso de solicitar máis dunha modalidade, non se sinala a orde de preferencia entre elas.

d Non se indica o clúster para a modalidade B ou C

e O programa de doutoramento no que está matriculada a persoa candidata non se corresponde co clúster indicado.

2. Respecto aos requisitos para poder ser destinatario da axuda:

a Non se achega o certificado de estar matriculado/a nun programa oficial de doutoramento dunha universidade do SUG para o
curso 2014/15 (artigo 2.2.b)).

b Rematou os estudos que lle deron acceso aos estudos de máster universitario ou equivalente nunha data anterior á fixada na
convocatoria (artigo 2.2.c)).

c Accede cunha titulación oficial española dunha ordenación universitaria anterior ao Real decreto 1393/2007, e non ten
recoñecidos 60 ECTS do segundo ciclo como equivalentes á formación de máster universitario (artigo 2.2.c)).

d Non acada unha nota media igual ou superior a 7 no expediente académico da titulación con que se accede á convocatoria. Para
as titulacións de Enxeñaría e Arquitectura a media deberá ser igual ou superior a 6 (artigo 2.2.d)).

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

a Falta o anexo IV, está sen cubrir, sen asinar ou é ilexible.

b A persoa candidata non autoriza a consulta dos seus datos de identidade nin achega unha fotocopia do DNI.

c O anexo V está sen cubrir total ou parcialmente ou non se corresponde coa persoa candidata.

d Falta o anexo V ou a/s certificación/s equivalente/s emitidas pola universidade solicitante, ou a información certificada non
coincide cos certificados académicos persoais achegados para os efectos de control.

e Falta ou non é válida a certificación académica persoal da titulación e/ou do máster.

f Falta o certificado académico persoal do primeiro ciclo ou de parte dos estudos que deron o acceso ao máster ou ao programa de
doutoramento.

g Da documentación achegada non se pode establecer con certeza a titulación pola que accedeu ao máster.
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h A nota media da certificación académica da titulación e/ou do máster non está calculada ou non consta que está calculada de
acordo co protocolo de colaboración vixente subscrito entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as tres
universidades galegas para a valoración de expedientes académicos, ou non inclúe os estudos de primeiro ciclo ou da titulación
pola que se accede, como se establece no citado protocolo.

i No certificado da licenciatura, grao ou equivalente e/ou no do máster non consta a nota media, non está calculada de acordo co
RD 1125/2003 ou non consta que estea calculada segundo o citado RD.

j Falta o certificado da ANECA dos estudos de licenciatura e/ou máster ou equivalentes (no caso de titulacións estranxeiras)

k O programa de doutoramento no que se certifica que está matriculada a persoa candidata non coincide co que figura no anexo
III.

l Falta o proxecto de traballo de investigación, a sinatura da persoa candidata e/ou a aprobación da comisión académica do
programa de doutoramento.


