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Resoluciió de la Univeersitat de Lleeida (UdL), p
per la qual s’a
aprova la llistta definitiva dde persones admeses
a
i
excloses per participaar en la conv
vocatòria de Resolució dee 8 de febrer de 2021, perr la qual es convocava
ar un contraccte laboral tem
mporal (cinc mesos i mig a temps com
mplet) sota
concurs de selecció per formalitza
la modalitat d’obra o servei, mitjjançant el qu
ual la person
na contractad
da prestarà eels seus serveeis com a
investigaador/a postdooctoral. Conv
vocatòria 4/20021 REC

La UdL va publicar el
e dia 8 de feb
brer de 2021 la convocattòria d’un con
ncurs de seleccció per form
malitzar un
f tasques
contractee laboral tempporal (cinc meesos i mig a ttemps complet) a un investigador/a postddoctoral per fer
relacionaades amb el prrojecte projectte “Fons FEPT
TS_Ensenyam
ment de llengü
ües_Acreditatss”
Atès que dins el terminni establert peer la convocattòria només s’ha presentat una persona ccandidata i qu
ue aquesta
compleixx els requisits establerts a lees bases de la convocatòriaa i per tant no es fa necessar
ari un període per poder
presentarr reclamacions per esmenaar els efecte dde la sol·licitu
ud, ni es prod
dueix cap mootiu d’exclusió
ó, la llista
provisionnal esdevé lliista definitivaa i s’aprova pper tal que sigui
s
publicad
da a la seu eelectrònica de la UdL
https://seeuelectronica.udl.cat/etauleer.php

PERS
SONES ADM
MESES

COGNOMS, NOM

NIF/NIE/PASS
N
SAPORT

Alberich, Laiaa
Cutillas A

***48666**

bre, del proceediment admi
ministratiu com
mú de les
D’acord amb l’articlee 124 de la Llei 39/2015 , d’1 d’octub
administrracions públliques, contrra aquesta Resolució, les personess interessadees poden interposar,
potestativvament, recurs de reposició
ó davant el recctor en el term
mini d’un mes, o bé recurs coontenciós adm
ministratiu
d’acord amb l’articlee 46 de la Llei
L
29/1998,, de 13 de juliol,
j
reguladora de la jjurisdicció co
ontenciosa
t
de doss mesos davan
ant el jutjat co
ontenciós adm
ministratiu de L
Lleida, d’acord amb el
administrrativa, en el termini
que preveeu l’article 8 de
d la Llei esm
mentada. Aqueests terminis es
e comptaran a partir de l’en
endemà de la publicació
p
d’aquestaa Resolució.
Igualmennt, les personees interessades poden interpposar qualsev
vol altre recurs que consideerin convenien
nt per a la
defensa ddels seus interressos.

Olga Marrtín Belloso
Vicerectoora de Recercaa i Transferèn
ncia
Per delegaciió de competènciees del Rector en diferents òrgans unipersonals de laa
Universitat pper Resolució de 28..10.20, publicada all DOGC 8263 del 044.11.2020
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