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 convocatòria de Ressolució de 133 de novembrre
de 20019, per la qual
q
es convo
ocava concurrs de selecció
ó per formaliitzar un conttracte labora
al
tempooral (sis meesos) sota la
a modalitat d’obra o seervei, mitjan
nçant el quaal la persona
contrractada prestarà els seus serveis
s
com a investigado
or/a en forma
ació. Convocaatòria 34/2019
REC

La UddL va publicaar el dia 13 de novembre dde 2019 la co
onvocatòria d’un concurs dde selecció peer
formaalitzar un conttracte laboral temporal (siss mesos) a un
n investigadorr/a en formaciió per realitzaar
tasquees relacionadees amb “Càted
dra d’Innovaciió Social", cod
di UdL 0701 de
d l’orgància 0070308
Atès qque dins el teermini establerrt per la convvocatòria només s’ha presen
ntat una persoona candidata i
que aaquesta complleix els requiisits establertss a les basess de la convo
ocatòria i per tant no es fa
f
necessari un períodde per poder presentar
p
reclaamacions per esmenar els efecte
e
de la sool·licitud, ni es
e
produueix cap motiuu d’exclusió, la llista provvisional esdev
vé llista defin
nitiva i s’aprov
ova per tal qu
ue
sigui ppublicada a laa seu electròniica de la UdL https://seueleectronica.udl.ccat/etauler.phpp

PERSON
NES ADMES
SES
NOMS, NOM
M
COGN
Jordanna Berenguer,, Norma

NIF/NIE/PA
ASSAPORT
***88146**

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 dellegació de compeetències del Recttor en diferents òrgans
uniperso
onals de la Universsitat per Resolució de 28.05.19, publiicada al
DOGC 78888 del 03.06.2019
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