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Eu, José Lorenzo Alonso Gómez, con DNI 36124871J e contratado Ramón y Cajal (RYC-201210364) con finalización de contrato a 14/12/2019 e exercendo as miñas funcións dentro do
Departamento de Química Orgánica da Universidade de Vigo

expoño que: tendo nacido o meu fillo a data 23/VII/2016 e considerando as miñas funcións*
como PDI. *Funcións planificadas para o período agosto-decembro 2016:
















Proxectos de Excelencia Xunta de Galicia 2016. IP do proxecto; redacción do
proxecto, presentación da solicitude e accións derivadas de dita solicitude.
Proxecto Explora Ciencia. IP do proxecto CTQ2013-50575-EXP que rematou o 31 de
agosto do presente ano; realización do informe de finalización de proxecto así coma
finalización administrativa e científica.
Proxecto Retos. IP-1 do proxecto CTQ2014-58629-R; realización e entrega do informe
intermedio así coma seguimento administrativo e científico.
Proxecto Ramón y Cajal. realización do informe intermedio.
Redes de Excelencia. coordinador da rede CHIROPTICS CTQ2015-71924-REDT;
Mantenimento da web http://www.chiroptics.net/the-network.html, comunicación coas
distintas persoas compoñentes para a preparación do congreso internacional
Chiroptics2017 en Munich.
Conferencia internacional Chiroptics2017. Coordinación, búsqueda de participantes,
creación da web www.chiroptics.net e mantemento da mesma, avaliación dos traballos
postulados para a conferencia, búsqueda de finaciamento, difusión da conferencia.
Teses doutorais en fase de redacción: corrección da tese de doutoramento de Sandra
Míguez Lago e a de Sivlia Castro Fernández que están en proceso de redacción con
previsión de finalización en outono do 2016.
Nova tese doutoral con inicio en setembro do 2016: deseño do proxecto de tese
doutoral de Ani Özçelik, búsqueda de finaciamento para a súa execución e seguimento
continuo por correo electrónico e videoconferencias.
Proxectos Traballo Fin de Master: deseño e preparación de dous proxectos así coma
das prácticas académicas asociadas.
Proxectos Traballo Fin de Grado: deseño e preparación de dous proxectos.
Equipo de investigación. coordinación das persoas que coordino, mantemento da web
www.smartchiralframeworks.com
Manuscrito Covalent Organic Helical Cages. coordinación, preparación e envío a
revista científica.
Manuscrito Spiromacrocycles. coordinación, preparación e envío a revista científica.
Manuscrito MEC-model. Coordinación e preparación.

Informo de que podo realizar de forma remota estas tarefas sen prexuízo algún: mediente
reunións via Skype coas persoas que superviso en Vigo así como persoas da rede Chiroptics,
realización de informes e revisións de documentos e manuscritos e comunicación vía e-mail así
como entregas telemáticas.

solicito que:
se me permita a realización das miñas funcións de forma remota ata o 3/I/2017 para facilitar a
conciliación familiar.
Para o seu seguimento propoño achegar informe do traballo realizado o 2 de decembro do 2016
así coma solicitude dun novo periodo de traballo remoto.
Pori, 8-IX-2016
José Lorenzo Alonso Gómez

