ID DOCUMENT/ID DOCUMENTO: R4eBBrH6R1
Verificación código: https://ae-seu.udl.cat/es/verifica

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 25 de gener de 2022, per la qual es convocava
concurs de selecció per formalitzar un contracte laboral temporal (sis mesos a temps parcial) sota la
modalitat d’obra o servei, mitjançant el qual la persona contractada prestarà els seus serveis com a
investigador/a postdoctoral. Convocatòria 4/2022 REC
La UdL va publicar el dia 25 de gener de 2022 la convocatòria d’un concurs de selecció per formalitzar un
contracte laboral temporal (sis mesos a temps parcial) a un investigador/a postdoctoral per fer tasques relacionades
amb el projecte “Science-based education and communication to fight Covid-19 and future pandemics
(ilerCOVID) Ref. 2020 PANDE 00124
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

Ramírez Nuñez, Omar

***5430**
PERSONES EXCLOSES

COGNOMS, NOM

NIF/NIE/PASSAPORT

Rossi, Chiara(1)

(1)

****5334*

No presenta títol de Doctora

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.

Olga Martín Belloso
Vicerectora de Recerca i Transferència
Per delegació de competències del Rector en diferents òrgans unipersonals de la Universitat
per Resolució de 28.10.20, publicada al DOGC 8263 del 04.11.2020

Convocatòria codi UdL 4/2022 REC

SIGNAT PER/FIRMADO POR

DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA

MARTIN BELLOSO OLGA

10-02-2022 12:08:08

Document signat electrònicament/Documento firmado electrónicamente
Universitat de Lleida - Pl. de Víctor Siurana, núm. 1, E-25003 - Lleida - Tel. +34 973 70 20 00

Pàgina/Página: 1 / 1

