De conformidade coa Orde do 1 de outubro de 2019 (DOG núm. 194, do 11.10.2019), pola que se establecen as bases
para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral
(modalidade B) nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de
Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019
(convocatoria complementaria da realizada pola Orde do 28 de maio de 2019, Diario Oficial de Galicia número 111, do
13 de xuño), a Gain, segundo o establecido no seu artigo 9, unha vez realizada a comprobación da documentación
achegada polas entidades solicitantes,
RESOLVE
1. Admitir a solicitude que se relaciona no anexo I desta resolución.
2. Desestimar a solicitude que se relaciona no anexo II polos motivos que nese mesmo anexo se indican.
Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada ante a persoa titular da presidencia
da Gain, no caso de solicitudes presentadas polas demais entidades, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Santiago de Compostela,
A directora da Axencia Galega de Innovación

CVE: zOU8Wckx28
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Patricia Argerey Vilar

ANEXO I
SOLICITUDES ADMITIDAS PRESENTADAS POLAS ENTIDADES INDICADAS NO ARTIGO 2 DA CONVOCATORIA
Núm. exp.
IN606C2019/002

Entidade
Fundación Profesor Novoa Santos

1º Apelido

2º Apelido

Nome

NIF

Rama de coñecemento

Lourido

Salas

Lucía María

***6498**

Ciencias da Saúde

ANEXO II
SOLICITUDES EXCLUÍDAS PRESENTADAS POLAS ENTIDADES INDICADAS NO ARTIGO 2 DA CONVOCATORIA
Núm. exp.

CVE: zOU8Wckx28
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Asinado por: ARGEREY VILAR, PATRICIA
Cargo: Directora da Axencia Galega de Innovación
Data e hora: 12/11/2019 15:01:13

IN606C2019/003

Entidade
Fundación para a
Investigación Sanitaria de
Santiago de Compostela

1º Apelido 2º Apelido Nome

Torres

Sangiao

Eva

NIF

***2011**

Rama de coñeceCausa de exclusión
mento
Non obtivo unha
avaliación positiva na
modalidade A, de
Ciencias da Saúde
acordo co establecido
no artigo 2 das bases
da convocatoria

