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Modificació del llistat definitiu de sol·licituds 
admeses.  
 

El llistat definitiu de sol·licituds d'admesos i 
exclosos publicat amb data de 6 de novembre de 
2019, pertanyent a la convocatòria de 
pràctiques becades en l'Institut de Ciències de 
l'Educació de la Universitat d'Alacant, publicada 
en el BOUA de 16 d'octubre de 2019, queda 
modificat d'ofici després de la recepció amb 
data de 6 de novembre de 2019 de la renúncia a 
continuar amb el procés per part del candidat 
Carlos de Gregorio Medrano. 

 
Per tot l'exposat, el llistat definitiu de sol·licituds 
admeses i excloses, queda de la següent 
manera: 

CONVOCATORIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN DE UNAS 
PRÁCTICAS BECADAS EN EL INSTITUTO DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UA 
 
CURSO 2019-2020 
 
 

 

Modificación del listado definitivo de 
solicitudes admitidas.  

El listado definitivo de solicitudes de admitidos y 
excluidos publicado con fecha de 6 de 
noviembre de 2019, perteneciente a la 
convocatoria de prácticas becadas en el Instituto 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Alicante, publicada en el BOUA de 16 de octubre 
de 2019, queda modificado de oficio tras la 
recepción con fecha de 6 de noviembre de 2019 
de la renuncia a continuar con el proceso por 
parte del candidato Carlos de Gregorio 
Medrano. 

Por todo lo expuesto, el listado definitivo de 
solicitudes admitidas y excluidas, queda de la 
siguiente manera: 
 

 

Nom i cognoms /Nombre y apellidos Estat de la sol·licitud / Estado de la solicitud 

DE GREGORIO MEDRANO, CARLOS Renuncia / Renuncia.  

NAVARRO LÓPEZ-MENCHERO, ÁLVARO Admesa / Admitida. 

 
Alacant, 11 de novembre de 2019 
 
La secretària 
Alicia Bascuñana Bas 
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