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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 21 de març de 2022, per la qual es convocava
concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte de durada determinada sota la modalitat
d’Accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació regulat a l’article 22 de la Llei 14/2011, de
l’1 de Juny, de la Ciència, Tecnologia i la Innovació. Convocatòria 8/2022 REC
La UdL va publicar el dia 21 de març de 2022 la convocatòria d’un concurs de selecció per formalitzar un
contracte laboral de durada determinada, sota la modalitat d’Accès al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i
Innovació regulat a l’art. 22 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, a un investigador/a postdoctoral per fer tasques
relacionades amb el projecte “Prácticas sostenibles para el control de plagas en frutales: tortricidos, biologia y
olfacción” finançat per el MCIN/AEI/10.13039/501100011033 ref. PID2019-107030RB-C22
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

Quintana Menendez, Elena

***5173**

Slimani, Takoua

***7415

Es recorda als aspirants que, en cap cas es tindran en compte condicions o mèrits no alꞏlegats 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
solꞏlicitud.

Olga Martín Belloso
Vicerectora de Recerca i Transferència
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