ANNEX IV / ANEXO IV

Principals Aportacions Científiques
Principales Aportaciones Científicas
A

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

COGNOMS I NOM (posar el que aparega en el DNI-NIE) / APELLIDOS Y NOMBRE (poner el que figure en el DNI/NIE)
DNI/NIE:
B

DADES REFERENTS A LA SOL·LICITUD D’AVALUACIÓ / DATOS REFERENTES A LA SOLICITUD DE EVALUACIÓN

CAMP CIENTÍFIC / CAMPO CIENTÍFICO

ÀREA DE CONEIXEMENT / ÁREA DE CONOCIMIENTO

CODI DE L’ÀREA / CÓDIGO DEL ÁREA

FIGURA CONTRACTUAL SOL·LICITADA / FIGURA CONTRACTUAL SOLICITADA
PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES O APORTACIONS EQUIVALENTS MÉS DESTACADES DEL CVN / PUBLICACIONES CIENTÍFICAS O APORTACIONES
EQUIVALENTES MÁS DESTACADAS DEL CVN
INDEX
APORTACIÓ
/
IDENTIFICACIÓ / IDENTIFICACIÓN
TIPUS / TIPO
D'IMPACTE /
APORTACIÓN
A, L, CL, ALTRES
ÍNDICE DE
C

IMPACTO *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
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14
15

PROFESSORA O PROFESSOR CONTRACTAT DOCTOR: omplir fins a un màxim de 15 publicacions. / PROFESORA O PROFESOR CONTRATADO DOCTOR:
cumplimentar hasta un máximo de 15 publicaciones
PROFESSORA O PROFESSOR D’UNIVERSITAT PRIVADA: omplir fins a un màxim de 15 publicacions / PROFESORA O PROFESOR DE UNIVERSIDAD PRIVADA:
cumplimentar hasta un máximo de 15 publicaciones
PROFESSORA O PROFESSOR AJUDANT DOCTOR: omplir fins a un màxim de 10 publicacions / PROFESORA O PROFESOR AYUDANTE DOCTOR: cumplimentar hasta
un máximo de 10 publicaciones
Les publicacions hauran de presentar ordenades en nivell descendent d'acord amb la rellevància de la contribució i de la participació de la persona / Las publicaciones
deberán presentarse ordenadas en nivel descendente de acuerdo a la relevancia de la contribución y de la participación de la persona
Aquestes publicacions s'acreditaran mitjançant la presentació de còpia de la primera i de l'última pàgina de la publicació / Estas publicaciones se acreditarán
mediante la presentación de copia de la primera y de la última página de la publicación
* I. I. Index d`impacte en l`any de la seua publicació / Índice de Impacto en el año de su publicación

,

d’/de

de 2020

Les dades personals que conté l'imprés poden ser incloses en un fitxer per a ser tractades per l'AVAP, en ús de les funciones pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències. La persona
sol·licitant pot adreçar-se a qualsevol òrgan d'aquella per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tal com disposa la Lle i Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i Garantia dels Drets Digitals. (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).
Los datos personales contenidos en este impreso pueden ser incluidos en un fichero para ser tratados por la AVAP, en uso de l as funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias.
La persona solicitante puede dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2018).
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