
 

 

 

 

PROCÉS SELECTIU PER A la COBERTURA INDEFINIDA, PER CONVOCATÒRIA PÚBLICA, 
DEL LLOC 10_PH INCLÒS EN LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA FUNDACIÓ DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI DINS 
DE L'ÀREA DE QUÍMICA ATMOSFÈRICA 
EXP-06 /22 
 
 
Admissió de candidatures 
 
S'han rebut les següents candidatures: 
 
1.-Cerdà Collado, Gema 
2.- Cimpean Cimpean, Donen Ioan 
3.- Collazo Presno, Lucas Hernán 
4.- Del Pedrís González, Natalia 
5.- Domínguez Villar, Beatriz 
6.- Gadea Martí, Jorge 
7.- García Pérez, Eva 
8.- Garcia Pou, Ana Maria 
9.- Gómez Pérez, Tatiana 
10.- Izaguirre Fruits, Jorge 
11.- Moya Gutiérrez, Patricia 
12.- Ros Gisbert, Fernando 
 
Revisada la información aportada per las candidatures i comprovat el compliment dels requisits 
generals i particulars indicats en les bases s'informa del següent:  
 
1.- Candidatures admeses:  
 

Números 3, 7, 9 i 11 
 
 
2.- Candidatures que han d'esmenar amb el risc que de no fer-lo puguen quedar excloses: 
 

Números 2 i 8: Declaració responsable signada però no electrònicament tal com 
sol·liciten les bases. Hauran de reexpedir la mateixa amb signatura electrònica o indicar 
que no es posseeixen els mitjans per a fer-ho. 
 
Número 4: Declaració responsable no signada 
 
 

3.- Candidatures excloses: 
 

Número 1: titulació aportada no es correspon amb la sol·licitada en les bases. Declaració 
responsable signada però no electrònicament tal com sol·liciten les bases 
 



 

 

Número 5: titulació aportada no es correspon amb la sol·licitada en les bases. Declaració 
responsable signada però no electrònicament tal com sol·liciten les bases 
 
Número 6: titulació aportada no es correspon amb la sol·licitada en les bases. Declaració 
responsable no signada 
 
Número 10: titulació aportada no es correspon amb la sol·licitada en les bases. 
Declaració responsable signada però no electrònicament tal com sol·liciten les bases 
 
Número 12: titulació aportada no es correspon amb la sol·licitada en les bases. 
Declaració responsable signada però no electrònicament tal com sol·liciten les bases 
 
 

Per a les candidatures incloses en els grups 2 i 3 anteriors, s'obri un termini de 10 dies per a 
formular al·legacions i/o esmenar defectes que hagen motivat l'error o l'exclusió. Per a això 
hauran de fer-ho de la següent manera: 
 
Candidatures incloses en el grup 2: rebran un correu electrònic amb un enllaç per a carregar de 
nou la documentació correcta. S'haurà d'aportar la declaració responsable signada 
electrònicament. Si no es tenen els mitjans per a poder-ho fer, s'haurà de reexpedir la mateixa 
declaració responsable signada a mà i ja enviada anteriorment, juntament amb un altre 
document que indique no posseeix els mitjans per a poder-lo fer de manera electrònica. En cas 
de no rebre cap resposta, s'entendrà que la candidatura no segueix en el procés de selecció. 
 
Candidatures incloses en el grup 3: podran enviar les al·legacions i la declaració responsable 
signada electrònicament o document que indique no posseeix els mitjans per a poder-ho fer de 
manera electrònica, a l'adreça de correu-e: valls_emi@gva.es 
 
El termini finalitzarà en el desé dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta informació. Si el 
termini finalitza en dia festiu, es passarà al primer dia hàbil. En la pàgina web s'indicarà 
clarament el dia i l'hora límit. 
 
Després de la revisió de les al·legacions presentades, es publicarà nova llista definitiva de 
candidatures admeses i excloses. 
 
 
 
A Paterna (València) a la data de la signatura 
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