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Resolució de la Universitat de Lleida (UdL), per la qual s’aprova la llista definitva 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 4.3 de les bases de la convocatòria s’aprova la llista definitiva 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

D’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, contra aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar, potestativament,
recurs de reposició davant el rector en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini
de dos mesos davant el jutjat contenciós administratiu de Lleida, d’acord amb el que preveu l’article 8 de la Llei
esmentada. Aquests terminis es comptaran a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
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