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Resolució de la Universitat de Lleida (UdL), per la qual s’aprova la llista provisional de persones admeses
i excloses per participar en la convocatòria de Resolució de 10 de juny de 2021, per la qual es convocava
concurs de selecció per formalitzar un contracte laboral temporal (dotze mesos a temps complet) sota la
modalitat d’obra o servei, mitjançant el qual la persona contractada prestarà els seus serveis com a
investigador/a postdoctoral. Convocatòria 15/2021 REC

La UdL va publicar el dia 10 de juny de 2021 la convocatòria d’un concurs de selecció per formalitzar un contracte
laboral temporal (dotze mesos a temps complet) a un investigador/a postdoctoral per fer tasques de genòmica
porcina relacionades amb el projecte “Estalvi” codi Z00000 orgànica 030247
D’acord amb el punt 4.1 de les bases de la convocatòria s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i
exclosos, per tal que sigui publicada a la seu electrònica de la UdL https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php

PERSONES ADMESES

COGNOMS, NOM

NIF/NIE/PASSAPORT

Laplana Lafaja, Marina

***9394**

Pascual Guiral, Sonia

***8861**

Es recorda als aspirants que, en cap cas es tindran en compte condicions o mèrits no alālegats ni justificats de la
forma prevista en el punt 3.1.e) de les bases de la convocatòria.

D’acord amb el punt 4.2 de les bases de la convocatòria, els aspirants disposaran d’un termini de tres dies hàbils,
comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta relació, per tal d’esmenar, si escau, els defectes de la
solālicitud.
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