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ECCIÓ ERRA
ADES
CORRE
U
de
d Lleida, perr la qual es convoca
c
concurs de seleccció per forma
alitzar un
A la resoolució de la Universitat
contractte laboral tem
mporal (tres mesos
m
i vint--i-tres dies a temps compllet) per d’obrra o servei. Contracte
C
de trebaall per a la reaalització d’un
n projecte de recerca. Mod
dalitat investigador/a ordiinari.
Concurss 27/2020 REC
C
Havent oobservat una errada al text de
d la convocattòria esmentad
da, publicada al
a e-tauler el 220/11/2020 see’n detalla
la correccció oportuna:
On diu:
“Resolucció de la Univversitat de Lleeida, per la quual es convocaa concurs de selecció
s
per fo
formalitzar un contracte
laboral teemporal (tres mesos
m
i vint-i-tres dies a tem
mps complet) per d’obra o servei.”
Hi ha de dir:
s
per fo
formalitzar un contracte
“Resolucció de la Univversitat de Lleida, per la quual es convocaa concurs de selecció
laboral teemporal (tres mesos
m
i quatree dies a tempss complet) perr d’obra o serv
vei.”
A l’Anneex 1 on diu:
“La modalitat contracttual és la de co
ontracte laborral temporal (ttres mesos i viint-i-tres dies ttemps compleet),”
“La duraada prevista tootal del contraacte serà tres mesos i vint-i-tres dies, iniici contracte eel 18 de geneer de 2021
fins al 111 de maig de 2021”
2

Hi ha de dir:
ontracte laborral temporal (ttres mesos i qu
uatre dies tem
mps complet),””
“La modalitat contracttual és la de co
“La duraada prevista tootal del contraacte serà tres mesos i vint-i-tres dies, iniici contracte eel 18 de geneer de 2021
fins al 222 d’abril de 20021”
A l’Anneex 2 on diu:
“La durada prevista total del contraccte serà tres m
mesos i vint-i-ttres dies, a tem
mps complet, a partir del 18
8 de gener
de 2021 i fins al 11 de maig de 2021
1”
Hi ha de dir:

“La durada prevista total del contraccte serà tres m
mesos i quatre dies, a temps complet, a paartir del 18 de gener de
2021 i finns al 22 d’abriil de 2021”
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