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LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS 
 

 

Finalitzat el termini de subsanació d’errors establit en la llista provisional d’admesos i exclosos 

corresponent a la IV Convocatòria de beques per a la realització d'estudis del Màster 

Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament - Especialitat en Sostenibilitat Ambiental -, 

durant el curs acadèmic 2012/2013 (BOUA), el Servei de Relacions Internacionals de la UA resol 

publicar la relació definitiva d’admesos i exclosos dels candidats a les citades ajudes: 

 

Llista d’admesos 

Cognoms   Nom 

Arteaga Flores Frank Evelio 

Ávila Núñez Denis Eduardo 

Castaño Jaramillo  Carolina 

Collados María Florencia 

Embarec Rahal Baida 

Espinoza Espinoza Jessica Elizabeth 

Laidouni Nouhad 

Marca Flores Omar Henry 

Marín Nicolás Ángel 

Molina Montaña Darwin Andrés 

Mora Escobar Diana María 

Sánchez Bello Luis Alfredo 

Villalón García Giovanni Luis 

 

Llista d’exclosos 

Cognoms i Nom Motiu d’exclusió 

Hahn Barbosa De Souza, Ricardo No presenta carta aval. 
No tenir degudament acreditat coneixement de la 
llengua espanyola. 

Jiménez López, Carolina No presenta carta aval. 
No presenta resguard de la preinscripció. 

Mora Lopez, Marelvi No presenta expedient acadèmic. 
No presenta carta aval.  
No presenta còpia del passaport o document 
d'identificació vigent en el seu país d'origen.  
No presenta resguard de la preinscripció. 

Ramires, Rodolfo No presenta expedient acadèmic. 
No presenta carta aval.  
No presenta còpia del passaport o document 
d'identificació vigent en el seu país d'origen.  
No presenta resguard de la preinscripció. 
No procedeix de de alguna regió empobrida, 
d'Algèria o Llatinoamèrica. 

Cognoms i Nom Motiu d’exclusió 



Rodrigues Silvério, Thais No presenta carta aval.  
No acredita coneixement de la llengua 
espanyola. 

Santos Santana, Lindalva No presenta expedient acadèmic. 
No presenta carta aval.  
No presenta còpia del passaport o document 
d'identificació vigent en el seu país d'origen. 
No presenta resguard de la preinscripció en el 
Màster.  
No acredita coneixement de la llengua 
espanyola. 

Torres Gutiérrez, Diana Patricia No presenta expedient acadèmic. 
 

 

D’acord amb l’establit en l’article 59.6 b) i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, la present publicació 

té l’efecte de notificació a tots els interessats. 

Contra aquesta Resolució, que no esgota la via administrativa, cap interposar recurs d’alçada davant del 

Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat d’Alacant, d’acord amb el disposat en l’Art. 107 i 

l’Art.115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions 

públiques, en el termini d’un mes, a computar des de l’endemà a la publicació de la present Resolució. 

 

 

Alacant, 19 de juliol de 2012. 

 

 

 

 

Rosa Pérez López 
Directora del Servei de Relacions Internacionals 
Universitat d’Alacant 
 


