n

RESO
OLUCIÓ
Del cooncurs de seleecció per form
malitzar un conntracte en règ
gim laboral temporal per obbra o servei de
d
la Universitat de Llleida (UdL), per
p la contracctació d’un invvestigador/a postdoctoral.
p
Convoocatòria 28/20019 REC

En daata 23 de setem
mbre de 2019
9 es va publiccar el concurss de selecció 28/2019
2
REC
C per formalitaar
un coontracte laborral temporal (un
( mes a teemps complerrt) a un inveestigador/a poostdoctoral peer
realitzzar tasques reelacionades am
mb el projectee “Búsqueda de
d nuevas ind
dicaciones teraapéuticas en el
e
ámbitto de las enferrmedades neu
urodegenerativvas y mitocon
ndriales para el
e compuesto PPAR gamm
ma
agonista MIN-102”” Ref. RTC20175867-1 (Coodi UdL N180
031)

Atès qque no hi ha cap
c sol·licitud presentada d’’acord amb el punt 3.2 de lees bases de la convocatòria
resolcc declarar DESERT aquest concurs de seelecció
ndependentmeent de la sev
va
Contrra aquesta Reesolució, quee exhaureix laa via adminiistrativa, i in
execuutivitat immeddiata, podeu in
nterposar facuultativament el
e recurs de reeposició, davaant el rector de
d
la Universitat de Llleida en el terrmini d'un mees a comptar des
d de l'endem
mà de la publiccació d'aquestta
Resollució al taulerr de la seu ellectrònica de la Universitaat de Lleida, sense
s
perjudicci d'interposarr,
d'acorrd amb l'articlle 8 de la Lleei 29/1998, dee 13 de juliol,, reguladora de
d la jurisdiccció contenciossa
adminnistrativa, recuurs contenciós administratiiu davant el jutjat
j
contenciós administraatiu de Lleidaa,
en el termini de doos mesos a co
omptar des dee l'endemà a la publicació
ó de la Resoluució, tal i com
m
establleix l’article 46
4 de l’esmenttada Llei.

Joaquuim Ros Salvaador

Vicerector de Reccerca
Per deleegació de competèn
ncies del rector en diferents
d
òrgans
uniperso
onals de la Universitat per Resolució de 28.05.19, publicadda
al DOGC
C 7888 del 03.06.2019
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