
 
 Formulari vàlid per les opcions «Registre de sol·licituds identificant-me amb 

usuari i contrasenya UdL» i «Registre de sol·licituds identificant-me amb 

targeta UdL o DNI electrònic» de la instància genèrica de la seu electrònica 

 

 Formulario válido para las opciones «Registro de solicitudes identificándome 

con usuario y contraseña UdL» y «Registro de solicitudes identificándome con 

tarjeta UdL o DNI electrónico» de la instancia genérica de la sede electrónica 

 

 

NOTA! 

 

Ompli aquest 

formulari amb 
Acrobat 

Reader 

 

No utilitzeu el 

visor PDF del 

vostre navegador 

 

¡NOTA! 

 

Rellene este 

formulario con 
Acrobat 

Reader 

 

No utilice el visor 

PDF de su 

navegador 
 

 



 

 

 

 

 

 

Joaquin Ros Salvador 

Vicerector de Recerca 

Universitat de Lleida 
 

 

[ASSUMPTE: Lliurament sol·licitud ajut FI-DGR 2020 per a l’any 2021] 

 

 

 

Benvolgut vicerector, 

 

 

Us lliuro la meva sol·licitud d'ajut de la Convocatòria per a la contractació de personal 

investigador novell per a l'any 2021 (convocatòria FI-DGR 2020). 

Adjunto a la sol·licitud la documentació següent: 

 

 Còpia impresa de l’Acusament de Rebuda de la sol·licitud presentada 
telemàticament, signada electrònicament per la persona sol·licitant i pel director/a 

de tesi. 

 Document annex a la sol·licitud. 

 Còpia autenticada dels títols (o dels resguards de pagament dels títols). 

 Certificat acadèmic (o còpia compulsada) amb la nota mitjana ponderada de la 
titulació o titulacions universitàries. 

 Si la nota mitjana no és de 0 a 10, s’ha d’ajuntar el document d’equivalències de 
l’AGAUR. 

 Acreditació documental dels mèrits al·legats al CV. 

 Còpia del NIF, NIE o passaport. 

 

Declaro que són certes i completes les dades d’aquesta sol·licitud, així com tota la 

documentació annexa, si escau, i em comprometo a aportar documentació autenticada en 

el moment que em sigui requerida. 

 

Cordialment, 

 

 

 

 

 

Signat (nom i cognoms):  

NIF/NIE:  

Núm. identificatiu (codi de tràmit) de la sol·licitud:  

 

 

 

Lleida, ..... d’octubre  de 2020 



 

Adjunció d’altres documents complementaris a 

aquest formulari 

 

Adjunción de otros documentos complementarios a 

este formulario 

 


	Adjunta: 
	Mostra o oculta: 


