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Dades de la persona sol·licitant 

Nom: ......................................... ..........................................................................................................................  

Cognoms: . ...........................................................................................................................................................  

Document d’Identitat (DNI/NIE/Passaport): .............................Data d’obtenció del grau de doctor: . ..............  

iÀrea Principal ANEP: .....................................................iiÀrea Secundària ANEP: ...........................................  

Domicili a l’efecte de notificacions:  ........................................................................................................  

Població:  ...................................................................................................  Codi postal:  ..........................  

Telèfon fix:  ........................................................  Telèfon mòbil:  ..........................................................  

Adreça electrònica a l’efecte de notificacions: .........................................................................................  

 

Dades del grup que avala la sol·licitud  

Coordinador/a del grup:  ......................................................................................................................................  

Nom del grup:....................................................................................................................... Codi del grup:...... 

 

Àrea de coneixement a què s’adscriurà el nou PDI  

Àrea de coneixement:............................................................................................................................... 

 

Modalitat en la que es sol·licita  

□ Modalitat A 

¿S’acull a alguna de les excepcions previstes en l’apartat 3.1.Modalitat A.a de la convocatòria? (indiqueu a 

quina):  .......................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 

□ Modalitat B 

Documentació aportada  

i. Curriculum vitae normalizat  (CVN) 

ii. Historial científic-tècnic dels últims 5 anys del grup d'investigació (Imprés 17) 

iii. Còpia del DNI, NIE o passaport en vigor 

iv. Còpia del títol de doctor o de la certificació acadèmica, on conste indicació expressa de la 

data d’obtenció del grau de doctor (referit al primer grau de doctor obtingut, si es tenen més 

d’un) i de la universitat en la que s’ha obtingut el grau de doctorat 

v. Document acreditatiu de complir amb els supòsits d’interrupció contemplats en l’apartat 

3.1.a (si cal) 

vi. Certificat d’estades postdoctorals en centres diferents de la Universitat Jaume I de duració 

superior a dos mesos (modalitat B) 
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En cas de sol·licituds de la modalitat A, la persona sol·licitant declara no haver gaudit (o ser 

persona beneficiària) d’una ajuda de convocatòries homologables a la present (Programa Vali+D 

postdoctoral de la Generalitat Valenciana, Programa «Juan de la Cierva» o Programa de 

Formació Posdoctoral del MINECO o ajudes postdoctorals del Programa «Marie Skłodowska-

Curie» de la Unió Europea.  
 

 

 

(Firma sol·licitant)     (Firma coordinador/a del grup)   

 

 

 

 

Castelló de la Plana, ............. d ..........................................................de 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i A efectes d’avaluació 
ii Opcionalment indiqueu una àrea secundària  


