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aprova la llistta provisional
al de personess admeses
Resoluciió de la Univeersitat de Lleeida (UdL), peer la qual s’a
i exclosees per particip
par en la con
nvocatòria dee Resolució de
d 16 de juny de 2020, perr la qual es convocava
concurs de selecció per
p formalitzzar un contraacte laboral temporal
t
(cin
nc mesos a teemps compleet) sota la
modalitaat d’obra o servei,
s
mitja
ançant el quaal la persona
a contractada
a prestarà ells seus serveeis com a
investigaador/a ordinaari/a. Convoccatòria 14/20220 REC

La UdL va publicar el
e dia 16 de juny de 2020 la convocatòria d’un con
ncurs de seleccció per form
malitzar un
contractee laboral tempporal (cinc meesos a temps complet) a un
n investigadorr/a en formacció per realitzaar tasques
relacionaades amb el projecte
p
“Projeecte Estalvi ddel Grup de Recerca
R
de Malherbologia”” Codi UdL Z00016
Z
de
l’orgànicca 0302LY
D’acord amb el punt 4.1 de les baases de la connvocatòria s’aaprova la llistta provisionall d’aspirants admesos
a
i
exclosos,, per tal que siigui publicadaa a la seu electtrònica de la UdL
U https://seeuelectronica.uudl.cat/etauleer.php

PERS
SONES ADM
MESES

COGNOMS, NOM

NIF/NIE/PASS
N
SAPORT

Rodríguez, Jossé Maria
Arjona R
Royo Esnnal, Aritz

***0805***
***7773***

c
o mèrits
m
no al·leegats ni justifiicats de la
Es recordda als aspirantts que, en cap cas es tindrann en compte condicions
forma preevista en el puunt 3.1.e) de lees bases de laa convocatòriaa.
D’acord amb el punt 4.2
4 de les bases de la convoccatòria, els asp
pirants dispossaran d’un term
mini de tres dies hàbils,
comptatss a partir de l’’endemà de laa publicació dd’aquesta relacció, per tal d’esmenar, si esscau, els defeectes de la
sol·licituud.
.
Joaquim Ros Salvadorr
Vicerectoor de Recerca
Per delegacióó de competències del
d Rector
en diferents òòrgans unipersonalss de la Universitat
per Resolucióó de 28.05.19, publicada al DOGC 788
88 del 03.06.2019
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