N

Resollució de la Universitat
U
de
d Lleida (U
UdL), per la qual s’apro
ova la llista definitiva de
d
persoones admeses i excloses peer participar en la convoccatòria de Reesolució de 188 de setembrre
de 20019, per la qual
q
es convo
ocava concurrs de selecció
ó per formaliitzar un conttracte labora
al
tempooral (dotze mesos)
m
sota la modalitatt d’obra o servei,
s
mitjançant el quaal la persona
contrractada prestarà els seus serveis
s
com a investigado
or/a en forma
ació. Convocaatòria 27/2019
REC

La UddL va publicaar el dia 18 de
d setembre dde 2019 la co
onvocatòria d’un concurs dde selecció peer
formaalitzar un conntracte laboraal temporal (ddotze mesos)) a un investtigador/a en fformació peer
realitzzar tasques reelacionades am
mb “Desenvoolupament de nous formigo
ons per a em
mmagatzematg
ge
d’enerrgia tèrmica a alta temperattura”

D’acoord amb el puunt 4.3 de less bases de laa convocatòriaa s’aprova la llista definitiiva d’aspirantts
admessos i excloosos, per taal que siguui publicada a la seu electrònica de la UdL
L
https://seuelectroniica.udl.cat/eta
auler.php

PERSON
NES ADMES
SES
COGN
NOMS, NOM
M

NIF/NIE/PA
ASSAPORT

Boqueera Marcelo, Laura
L

***00453**

Moralles Flores, Sonnia

***77283**

D’acoord amb l’articcle 124 de la Llei
L 39/2015, d’1 d’octubree, del procediment adminisstratiu comú de
d
les addministracionss públiques, co
ontra aquesta Resolució, lees persones intteressades podden interposarr,
potesttativament, reecurs de repossició davant ell rector en el termini d’un mes, o bé reccurs contenció
ós
adminnistratiu d’acoord amb l’articcle 46 de la Lllei 29/1998, de 13 de juliol,, reguladora dde la jurisdicciió
contennciosa adminiistrativa, en el
e termini de ddos mesos dav
vant el jutjat contenciós addministratiu de
d
Lleidaa, d’acord am
mb el que preveu l’article 8 de la Llei esm
mentada. Aqueests terminis ees comptaran a
partir de l’endemà de
d la publicacció d’aquesta R
Resolució.
Igualm
ment, les peersones intereessades podenn interposar qualsevol alltre recurs qque consideriin
conveenient per a la defensa dels seus interessoos.

Joaqu
uim Ros Salvador
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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