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Annex 3. Sol·licitud NR/D101 

 

Sol·licitud per participar al concurs de Professorat Lector / Professorat Ajudant Doctor (relació 69) 

1. DADES PERSONALS 

Cognoms i Nom  
DNI/NIE/Passaport  Nacionalitat  
Adreça electrònica  Telèfon contacte  
Domicili  
Localitat  Província  CP  

 

2. DADES DE LA PLAÇA CONVOCADA A CONCURS 

Codi de la plaça  
Àrea de coneixement  
Departament  
Data de convocatòria  DOGC  

 

3. DOCUMENTACIÓ QUE S’ENVIA, en format (PDF),  per correu electrònic adreçat a: pdi.concursos@udl.cat 

  

 □ Còpia del DNI/NIE/Passaport 

 □ Acreditació circumstancies de nacionalitat (base 2.1.a) 

 □ Acreditació del grau de coneixement exigit de :   □  llengua catalana     □ llengua castellana 

 □ Acreditació del títol de doctor 

 □ Acreditació de l’informe favorable per accedir a la categoria de Professorat Lector/ Professorat Ajudant Doctor  

 □ Currículum vitae acompanyat d’una declaració de responsabilitat, signada, sobre la certesa de les dades presentades 

 □ Projecte docent i de recerca d’acord amb el perfil de la plaça a la qual s’aspira 

 □ Justificant de pagament dels drets d’inscripció 
 

 

LA PERSONA QUE SIGNA AQUEST DOCUMENT DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT QUE:  

1. Es responsabilitza de la veracitat de les dades que consten en aquesta sol·licitud, de les que figuren al seu currículum i 
les de la documentació que es presenta adjunta assumint, en cas contrari, les responsabilitats que poguessin derivar-se de 
les inexactituds de les mateixes. 

2. Reuneix els requisits de la convocatòria i la resta de requisits generals per a poder participar en els processos selectius 
per a l’accés a la categoria de Professorat Lector/ Professorat Ajudant Doctor. 

3. S’atén a les normes sobre incompatibilitat establertes per la legislació vigent i als efectes que les mateixes poguessin tenir 
en el futur nomenament, en el seu cas. 

 

 __________________________,  ________ de _________________ de 2017 

(signatura) 

 

SR. RECTOR MAGFC. DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA  
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