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Resollució de la Universitat
U
dee Lleida (UdL
L), per la qu
ual s’aprova la llista defiinitiva de perrsones
admeeses i exclosess per particip
par en la con
nvocatòria dee Resolució de
d 4 de febreero de 2020, per la
qual ees convocavaa concurs de selecció per fformalitzar dos
d contractees laborala teemporala (vin
nt-i-sis
mesoss) sota la modalitat d’obrra o servei, m
mitjançant el qual
q
les perso
ones contracttades prestarran els
seus sserveis com a investigadorrs/es en formaació. Convoccatòria 3/2020
0 REC

La UddL va publicaar el dia 4 de febrer de 20220 la convocaatòria d’un co
oncurs de seleecció per form
malitzar
un coontracte laboraal temporal (v
vint-i-sis mesoos) a dos inveestigadors/es en formació pper realitzar tasques
relacionades amb el
e projecte “In
nnovadora estrratègia d’integ
gració global del
d sector de lla pell en el marc
m de
RDI18-1-000 3-00
l’econnomia circularr”, Ref. COMR
Atès qque dins el teermini estableert per la convvocatòria nom
més s’han pressentat dues peersones candidates i
que aqquestes complleixen els requ
uisits establerrts a les bases de la convocaatòria i per tannt no es fa necessari
un peeríode per podder presentar reclamacions
r
per esmenar els efecte de la sol·licitud,, ni es produeeix cap
motiuu d’exclusió, laa llista provisiional esdevé lllista definitiva i s’aprova per tal que siguui publicada a la seu
electròònica de la UddL https://seuelectronica.uddl.cat/etauler..php
PERS
SONES ADM
MESES
COGN
NOMS, NOM
M

NIF/NIE/PA
ASSAPORT

DE MATEOS
S, MIREIA
COND

***07006**

SOLÉ
É FERRER, MARIA
M
MERC
CÈ

***76661**

diment admini
nistratiu comú de les
D’acoord amb l’article 124 de la Llei 39/20155, d’1 d’octubre, del proced
adminnistracions púúbliques, con
ntra aquesta Resolució, les
l
persones interessades poden interrposar,
potesttativament, reecurs de repo
osició davant el rector en el termini d’un mes, o béé recurs conttenciós
adminnistratiu d’acoord amb l’artiicle 46 de la Llei 29/1998, de 13 de ju
uliol, reguladoora de la jurissdicció
contennciosa adminiistrativa, en ell termini de doos mesos davaant el jutjat co
ontenciós adm
ministratiu de Lleida,
L
d’acorrd amb el quue preveu l’artticle 8 de la L
Llei esmentad
da. Aquests teerminis es coomptaran a paartir de
l’endeemà de la publicació d’aqueesta Resolucióó.
Igualm
ment, les persones interessaades poden intterposar qualssevol altre recu
urs que considderin convenieent per
a la deefensa dels seeus interessos.

Joaqu
uim Ros Salvador
Vicerector de Reccerca
Per deleegació de competèn
ncies del Rector en diferents òrgans uunipersonals de
la Univversitat per Resolu
ució de 28.05.19, publicada al DO
OGC 7888 del
03.06.20019
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