Resollució de la Un
niversitat de Lleida
L
(UdL), per la qual s’aprova
s
la lliista provisionaal de personees
admesses i exclosess a la convoccatòria de Reesolució de 18
1 de setembrre de 2019, pper la qual es
e
convoocava concurrs de selecció
ó per formaliitzar un conttracte laborall temporal (qquatre mesos i
mig), sota la modaalitat d’obra o servei, mitjan
nçant el qual el persona co
ontractada pre
restarà els seu
us
serveiis com a invesstigador/a en formació.
f
Coodi UdL de la convocatòria 26/2019 REC
C

La UddL va publicaar el dia 18 de
d setembre dde 2019 la co
onvocatòria d’’un concurs dde selecció peer
formaalitzar un conttracte laboral temporal (quuatre mesos i mig)
m a un inv
vestigador/a enn formació peer
realitzzar tasques de
d recerca en
n el projecte ““Grup consollidat Jordi Vo
oltas” referènccia 2017 SGR
R
1518, codi UdL N118019

D’acoord amb el puunt 4.1 de les bases de la convocatòria s’aprova la llista provisionnal d’aspirantts
admessos i exclosos, per tal quee sigui publiccada a la seu
u electrònica de
d la Universsitat de Lleid
da
https:///seuelectronica.udl.cat/etau
uler.php

PERSON
NES ADMES
SES
Cognooms, nom
Colladdo Coloma, Eduardo
E
Sylla,, Dioume

NIIF/NIE/Passapport
***97337**
***16777**

Es reccorda als aspiirants que, en
n cap cas es ttindran en com
mpte condicio
ons o mèrits nno al·legats ni
n
justifiicats de la form
ma prevista en
n el punt 3.1.ee) de les basess de la convocatòria.
D’acoord amb el punnt 4.2 de les bases
b
de la connvocatòria, elss aspirants disposaran d’un termini de trees
dies hhàbils, comptaats a partir dee l’endemà dee la publicació
ó d’aquesta reelació, per tall d’esmenar, si
s
escau, els defectes de la sol·licitu
ud.

El viccerector de Reecerca
Joaquuim Ros Salvaador
Per delegació de competències del rectorr
niversitat
en diferrents òrgans unippersonals de la Un
per Ressolució de 28.05.19, publicada al DOGC
D
7888 de 003.06.19
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