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RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2017, de la Universitat 
de València, per la qual es fa pública la llista definitiva 
de les persones admeses i excloses i el tribunal que ha 
de jutjar les proves selectives d’accés al grup A (subgrup 
A1), per promoció interna, sector d’administració especi-
al, escala tècnica superior d’investigació (perfil: Proteò-
mica) convocades per Resolució de 22 de març de 2017. 
[2017/9470]

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2017, de la Universi-
tat de València, por la que se hace pública la lista definiti-
va de las personas admitidas y excluidas y el tribunal que 
debe juzgar las pruebas selectivas de acceso al grupo A 
(subgrupo A1), por promoción interna, sector de adminis-
tración especial, escala técnica superior de investigación 
(perfil: Proteómica) convocadas por Resolución de 22 de 
marzo de 2017. [2017/9470]

Este Rectorado, haciendo uso de las atribuciones que le confiere la 
legislación vigente, y una vez finalizados los plazos legalmente estable-
cidos en la convocatoria de las pruebas selectivas de acceso al grupo A 
(subgrupo A1), por promoción interna, sector administración especial, 
escala técnica superior de investigación (perfil: Proteómica), hace públi-
ca la lista definitiva de las personas admitidas y excluidas (anexo I) y el 
tribunal que debe juzgarlas (anexo II).

El primer ejercicio será el día 30 de noviembre de 2017 a las 
10.00 horas en el Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de 
la Facultat de Biologia del Campus de Burjassot de la Universitat de 
València.

Los resultados se anunciarán en el tablón de anuncios del Servicio 
de Recursos Humanos (PAS) y en la página web del mismo servicio que 
tiene la siguiente dirección http://www.uv.es/~pas

La persona aspirante deberá ir provista de bolígrafo o pluma estilo-
gráfica, y deberá llevar el documento nacional de identidad.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede 
interponer conforme al artículo 123 de la Ley 39/2015, recurso potes-
tativo de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te a su notificación o publicación, ante el mismo órgano que dictó la 
resolución, o bien directamente interponer en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente a su notificación o publicación el 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos de la jurisdicción 
contencioso-administrativa de la Comunitat Valenciana.

València, 18 de octubre de 2017.– El rector, p. d. (DOGV 
27.01.2017): Joan E. Oltra i Vidal.

ANEXO I
Lista definitiva de personas admitidas

Turno general

NIF Apellidos y nombre Prueba previa Meritos Idioma

****7272K Congost i Maestre, 
Armando N N

Lista provisional de excluidos

No hay personas excluidas

ANEXO II
Tribunal

Titulares:
Presidente: Salvador Gil Grau, director del Servei Central Suport a 

Investigació Experimental (SCSIE) de la Universitat de València.
Secretaria: Ángeles Sanchis Polo, cap de secció d’R+D+Internacio-

nal del Servei d’Investigació i Innovació de la Universitat de València.
Vocales: 
Ismael Mingarro Muñoz, professor del Departament de Bioquímica 

i Biologia Molecular de la Universitat de València.
Francisca Sara Calatayud Romero, professora del Departament de 

Farmacologia de la Universitat de València.

Aquest Rectorat, fent ús de les atribucions que li confereix la legis-
lació vigent, i una vegada acabats els terminis legals establits en la 
convocatòria de les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), 
per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica 
superior d’investigació (perfil Proteòmica), fa pública la llista definiti-
va de les persones admeses i excloses (annex I) i el tribunal que ha de 
jutjar-les (annex II).

El primer exercici serà el dia 30 de novembre de 2017 a les 10.00 
hores al Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat 
de Biologia del Campus de Burjassot de la Universitat de València.

Els resultats s’anunciaran al tauler d’anuncis del Servei de Recursos 
Humans (PAS) i a la pàgina web del mateix servei que té la següent 
adreça http://www.uv.es/~pas

La persona aspirant haurà d’anar proveïda de bolígraf o ploma esti-
logràfica, i haurà de portar el document nacional d’identitat.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot 
interposar, conforme a l’article 123 de la Llei 39/2015, recurs potestatiu 
de reposició, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua 
notificació o publicació, davant del mateix òrgan que va dictar la resolu-
ció, o bé directament interposar el recurs contenciós administratiu en el 
termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua notificació o 
publicació davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa 
de la Comunitat Valenciana.

València, 18 d’octubre de 2017.– El rector, p. d. (DOGV 27.01.17), 
el gerent: Joan E. Oltra i Vidal.

ANNEX I 
Llista defitiva de persones admeses 

Torn general 

NIF Cognoms i nom Prova prèvia Mèrits Idioma

****7272K Congost i Maestre, 
Armando N N

Llista provisional d’exclosos 

No hi ha persones excloses 

ANNEX II
Tribunal

Titulars:
President: Salvador Gil Grau, director del Servei Central Suport a 

Investigació Experimental (SCSIE) de la Universitat de València.
Secretària: Ángeles Sanchis Polo, cap de secció d’R+D+Internacio-

nal del Servei d’Investigació i Innovació de la Universitat de València.
Vocals: 
Ismael Mingarro Muñoz, professor del Departament de Bioquímica 

i Biologia Molecular de la Universitat de València.
Francisca Sara Calatayud Romero, professora del Departament de 

Farmacologia de la Universitat de València.



Inmaculada Varo Vaello, científica titular del CSIC de Torre de la 
Sal de Castelló.

Suplentes:
Presidenta: M. Dolores Real Garcia, professora del Departament de 

Genètica de la Universitat de València.
Secretaria: Lucia Echevarria Gil, vicegerenta d’investigació de la 

Universitat de València.
Vocales: 
Oreto Antunez Temporal, tècnica superior del Servei Central Suport 

a Investigació Experimental (SCSIE) de la Universitat de València.
Enrique Lanuza Navarro, professor del Departament de Biologia 

Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física de la Universitat 
de Valencia.

Oriol Bachs Valldeneu, professor del Departament de Biomedicina 
de la Universitat de Barcelona.

Inmaculada Varo Vaello, científica titular del CSIC de Torre de la 
Sal de Castelló.

Suplents:
Presidenta: M. Dolores Real Garcia, professora del Departament de 

Genètica de la Universitat de València.
Secretària: Lucia Echevarria Gil, vicegerenta d’investigació de la 

Universitat de València.
Vocals: 
Oreto Antunez Temporal, tècnica superior del Servei Central Suport 

a Investigació Experimental (SCSIE) de la Universitat de València.
Enrique Lanuza Navarro, professor del Departament de Biologia 

Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física de la Universitat 
de Valencia.

Oriol Bachs Valldeneu, professor del Departament de Biomedicina 
de la Universitat de Barcelona.
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