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RE
ESOLUCIÓ
deel concurs dee selecció per formalitzarr un contractte en règim laboral tempooral (nou meesos a
tem
mps compleet), mitjançant el quall el treballaador/a prestaarà els seuus serveis com
c
a
innvestigador/aa en formació
ó. Convocatòòria codi UdL
L 2/2020 REC.
Laa UdL va puublicar el dia 27 de generr de 2020 la convocatòriaa d’un concuurs de seleccció per
foormalitzar unn contracte laaboral tempooral (nou meesos a tempss complet) a un investigaador/a
enn formació, per
p tasques de
d recerca enn relació am
mb el projecte “Utilizatioon of local genetic
g
diiversity for studing barrley adaptaation to harrsh environm
ments and ppre-breedig (Ref.
PC
CI2019-1035536)”
Enn data 11 dee febrer de 2020 es va puublicar a l’e_tauler de laa seu electròònica de la UdL
U la
lliista definitivaa de personees admeses i eexcloses perr participar en
n el concurs..
D’acord amb la proposta de la Comisssió de Seleccció reunida el 17 de febbrer de 2020
0, i en
applicació de laa Resolució de 28 de maaig de 2019, per la qual es deleguen competènciees del
reector en diferrents òrgans unipersonals
u
s de la UdL,
ESOLC:
RE
Feer públic el nom
n
de la persona que haa superat aqu
uest procés de
d selecció i qque es propo
osa, la
quual es detallaa com a annex d’aquesta rresolució.

D’acord amb l’article 124
4 de la Llei 339/2015, d’1
1 d’octubre, del procedim
ment adminisstratiu
coomú de les administracio
a
ons públiquees, contra aqu
uesta Resolu
ució, les perssones interesssades
pooden interpoosar, potestattivament, reccurs de repo
osició davant el rector een el terminii d’un
m
mes, o bé recuurs contenció
ós administraatiu d’acord amb l’articlee 46 de la Lllei 29/1998, de 13
dee juliol, reguuladora de la jurisdicció ccontenciosa administrativ
va, en el term
mini de dos mesos
m
daavant el jutjaat contencióss administrattiu de Lleidaa, d’acord am
mb el que preeveu l’articlee 8 de
la Llei esmenntada. Aquessts terminis es comptaraan a partir de
d l’endemàà de la publlicació
d’’aquesta Resoolució.
Iggualment, less persones in
nteressades ppoden interposar qualsev
vol altre recuurs que conssiderin
coonvenient perr a la defensaa dels seus innteressos.
d Recerca
Ell vicerector de

S
Jooaquin Ros Salvador
Per delegació de competènncies del rector en diferents òrgans unipersonnals de la Universitat
per Resolució de 28.05.199, publicada al DOGC 7888
7
de1 03.06.2019
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NNEX
AN
Coonvocatòria codi 2/2020 REC

Prrojecte finanççador

Contraactació

Adjudicaació

Coodi UdL N199020 (*)

Investiigadora en fo
ormació

Priyanka Anantaraddii
Basavaraaddi

(**)Utilizationn of local geenetic diverrsity for stud
ding barley adaptation to harsh
ennvironmentss and pre-brreedig (Ref.f. PCI2019-1
103536)
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