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Concursos PAS
  

  

Procés selectiu, mitjançant el sistema de promoció interna,  per a l'ingrés a l'escala
tècnica d'administració (Resolució de 30/10/08)
Publicació DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081121/convocatoria_DOGC.pdf

Data de publicació 21 de novembre de 2008

Termini de
presentació

11 de desembre de  2008 

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081121/solxlicitud_txcnic.pdf

Llista provisional admesos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081121/llista_provisional.pdf

(08/01/09)
Llista definitiva admesos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081121/llista_definitiva.pdf

(26/01/09)
Valoració provisional de la fase de concurs
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081121/valoracix_provisional_concurs.pdf

(29/01/09)

 

Concurs de selecció per cobrir una plaça de personal laboral en règim de contracte
laboral indefinit, tècnic OTI (Resolució de 30/10/08)
Publicació DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081121_OTI/convocatoria_DOGC.pdf

Data de publicació 21 de novembre de 2008

Termini de
presentació

11 de desembre de  2008 

http://www.udl.cat/
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081121_OTI/solxlicidud_laboral_indefinit.pdf

Llista provisional admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081121_OTI/llista_provisional.pdf

(08/01/09)
Tribunal
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081121_OTI/tribunal_OTI.pdf

(26/01/09)
Llista definitiva admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081121_OTI/llista_definitiva_OTI.pdf

(26/01/09)
Convocatòria prova teòrica A1- Fase nou ingrés
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081121_OTI/convocatoria_A1.pdf

 (26/01/09)
Aula prova teòrica A1
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081121_OTI/aula_prova_A1_OTI.pdf

(29/01/09)
Resultat prova A1
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081121_OTI/resultat_prova_A1.pdf

(03/02/09)
Convocatòria prova teòrica A2- Fase nou ingrés
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081121_OTI/convocatxria_prova_A2.pdf

(06/02/09)

 

Concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei
determinats a l'oficina de suport al R+D+I de la Universitat de Lleida (Resolució de
28/10/08)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081103ORDI/resolucix_convocatoria_ordi.pdf

Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081103ORDI/bases_i_annexos_ordi.pdf

 

Data de publicació 3 de novembre de 2008

Termini de
presentació

13 de noviembre de 2008 
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081103ORDI/solxlicitud.pdf

Llista provisional admesos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081103ORDI/llista_provisional.pdf

(18/11/08)
Tribunal
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081103ORDI/tribunal.pdf

(26/11/08)
Llista definitiva admesos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081103ORDI/llista_definitiva.pdf

(26/11/08)
Resultat primera fase i convocatòria segona
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081103ORDI/resultat_1a_fase_convocatoria_2a.pdf

(10/12/08)
Aula prova segona fase
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081103ORDI/aula_1a_prova_ORDI.pdf

 (11/12/08)
Resultat segona fase i resultat final
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081103ORDI/resultat_2a_fase_y_resultat_final.pdf

(17/12/08)
Proposta de contractació
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081103ORDI/proposta_contractacix.pdf

(22/12/08)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081103ORDI/resolucio_final.pdf

(23/12/08)

Concurs de selecció per cobrir una plaça de personal laboral en règim de contracte
laboral indefinit, tècnic especialista de laboratori (Resolució de 07/10/08)
Publicació DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081027txcnic_esp_laboratori/bases_i_convocatoria.pdf

Data de publicació 27 d'octubre de 2008

Termini de
presentació

17 de noviembre de 2008 
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081027txcnic_esp_laboratori/solxlicitud.pdf

Llista provisional admesos i exlosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081027txcnic_esp_laboratori/llista_provisional.pdf

(16/12/08)
Tribunal
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081027txcnic_esp_laboratori/tribunal.pdf

(16/01/09)
Llista definitiva admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081027txcnic_esp_laboratori/llista_definitiva.pdf

(19/01/09)
Data prova teòrica ( A2) torn promoció interna
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081027txcnic_esp_laboratori/PI_convocatoria_prova_A2.pdf

(19/01/09)
AULA prova (A2) torn promoció interna
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081027txcnic_esp_laboratori/AULA_A2.pdf

(21/01/09)
Resultat prova (A2) i convocatòria prova (B)- torn
promoció interna
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081027txcnic_esp_laboratori/resultat_A2_convocatoria_B.pdf

(26/01/09)
Resultat prova (B) torn promoció interna
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081027txcnic_esp_laboratori/Resultat_prova_B.pdf

(04/02/09)
Valoració de mèrits i resultat final
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081027txcnic_esp_laboratori/Resultat_merits_i_final.pdf

(04/02/09)
Proposta de contractació
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081027txcnic_esp_laboratori/proposta_de_contractacix.pdf

(10/02/09)

Procés selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball d'operadors
informàtics (personal laboral, grup III ) de la Universitat de Lleida
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_operadors/resolucio_operadors.pdf

Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_operadors/bases_convocatoria.pdf

Data de publicació 22 d'octubre de 2008

Termini de
presentació

11 de novembre de 2008 
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_operadors/solxlicitud_operadors.pdf

Modificació composició del Tribunal
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_operadors/modificacio_tribunal_operadors.pdf

(03/12/08)
Llista provisional admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_operadors/llista_provisional.pdf

(03/12/08)
Convocatòria primera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_operadors/convocatoria_primera_prova.pdf

(09/12/08)
AULA primera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_operadors/aula_operadors.pdf

(11/12/08)
Llista definitiva admesos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_operadors/llista_definitiva.pdf

(12//12/08)
Resultat primera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_operadors/resultat_primera_prova.pdf

(17/12/08)
Resultat segona fase i resultat final
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_operadors/resultat_segona_fase_resultat_final.pdf

(17/12/08)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_operadors/resolucio_final.pdf

(22/12/08)

 

 

Procés selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball de programadors informàtics
(personal laboral, grup III ) de la Universitat de Lleida
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_programadors/resolucio_programadors.pdf

Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_programadors/bases_convocatoria.pdf

correcció d'errades
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_programadors/correccix_dxerrades.pdf

Data de publicació 22 d'octubre de 2008

Termini de
presentació

11 de novembre de 2008 
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_programadors/solxlicitud_programadors.pdf

Modificació composició del Tribunal
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_programadors/modificacix_tribunal_programadors.pdf

(03/12/08)
Llista provisional admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_programadors/llista_provisional_programadors.pdf

(03/12/08)
Convocatòria primera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_programadors/convocatoria_primera_prova.pdf

(09/12/08)
AULA primera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_programadors/aula_programadors.pdf

(11/12/08)
Llista definitiva admesos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_programadors/llista_definitiva.pdf

(12/12/08)
Resultat primera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_programadors/resultat_primera_prova.pdf

(17/12/08)
Resultat segona fase i resultat final
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_programadors/resultat_segona_fase_resultat_final.pdf

(17/12/08)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/081022_borsa_programadors/resolucio_final.pdf

(22/12/08)

 

 

Resolució de 28 d'agost de 2008, per la qual es convoca un procés selectiu per a
l'ingrés a l'escala de gestió, Grup A, subgrup A2, d'una plaça de tècnic
d'assessoria jurídica pel sistema de concurs-oposició, torn lliure.
Publicació DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080910_ASSESSORIA_JURIDICA/convocatoria.pdf

Data de publicació 10 de setembre de 2008

Termini de
presentació

30 de setembre de 2008
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080910_ASSESSORIA_JURIDICA/SOLxLICITUD_ASSESSORIA.pdf

   
Modificació composició tribunal
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080910_ASSESSORIA_JURIDICA/modificacix_tribunal.pdf

(28/10/08)
Llista provisional admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080910_ASSESSORIA_JURIDICA/llista_provisional.pdf

(28/10/08)
Llista definitiva admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080910_ASSESSORIA_JURIDICA/llista_definitiva.pdf

(26/11/08)
AULA on es farà la primera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080910_ASSESSORIA_JURIDICA/aula_primera_prova.pdf

(01/12/08)
Valoració fase de concurs
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080910_ASSESSORIA_JURIDICA/fase_de_concurs.pdf

(19/12/08)
Resultat primera prova i  convocatòria primer
exercici de la segona prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080910_ASSESSORIA_JURIDICA/resultat_primera_prova.pdf

(22/01/09)
AULA primer exercici de la segona prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080910_ASSESSORIA_JURIDICA/aula_1r_exercici_2a_prova.pdf

(29/01/09)
Resultat primer exercici i convocatòria segon
exercici de la segona prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080910_ASSESSORIA_JURIDICA/resultat_1r_i_convoc_2n_exercici_2a_prova.pdf

(06/02/09)

Concurs de selecció  per contractar una persona per a desenvolupar tasques al Centre
de Cooperació per al Desenvolupament Rural (CCDR) de la Universitat de Lleida.
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080529_CCDR/resolucio_convocatxria.pdf

Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080529_CCDR/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 29 de maig de 2008

Termini de
presentació

9 de juny de 2008 
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080529_CCDR/solxlicitud.pdf

Llista provisional admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080529_CCDR/llista_provisional.pdf

(13/06/08)
Llista definitiva admesos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080529_CCDR/llista_definitiva.pdf

(19/06/08)
Tribunal
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080529_CCDR/tribunal.pdf

(20/06/08)
Resultat primera fase i convocatòria segona fase
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080529_CCDR/resultat_1a_fase_convocatoria_2a.pdf

(02/07/08)
Resultat segona fase i resultat final
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080529_CCDR/Resultat_segona_fase_i_resultat_final.pdf

(08/07/08)
Proposta de contractació
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080529_CCDR/proposta_contractacio.pdf

Resolució final
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080529_CCDR/resolucio_final.pdf

(14/07/08)

 

Concurs de selecció  per contractar una persona per desenvolupar tasques a la Unitat
de comunicació audiovisual de la Universitat de Lleida
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421/resolucio_audiovisuals.pdf

Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421/bases_audiovisuals.pdf

Data de publicació 2 de maig de 2008

Termini de
presentació

13 de maig de 2008 
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421/solxlicitud_aud.pdf

Llista provisional admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421/llista_provisional_audiovisuals.pdf

(20/05/08)
Llista definitiva admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421/llista_devinitiva_audiovisuals.pdf

(26/05/08)
Tribunal
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421/tribunal_audiovisual.pdf

(26/05/08)
Resultat primera fase i convocatòria segona fase
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421/resultat_1a_convocat_2a.pdf

(11/06/08)
Resultat segona fase
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421/resultat_segona_fase.pdf

(18/06/08)
Resultat final
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421/resultat_final.pdf

(18/06/08)
Proposta de contractació
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421/proposta_de_contractacix.pdf

(18/06/08)
Resolució
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421/resolucio_final.pdf

(20/06/08)

Procés selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball de tècnics especialistes de
biblioteca(personal laboral, grup III ) de la Universitat de Lleida
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421_borsa_tecnic_especialista_biblioteca/resolucio_TE_biblioteca.pdf

Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421_borsa_tecnic_especialista_biblioteca/bases_TE_biblioteca.pdf

Data de publicació 2 de maig de 2008

Termini de
presentació

22 de maig de 2008 
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421_borsa_tecnic_especialista_biblioteca/solxlicitud.pdf

Llista provisional d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421_borsa_tecnic_especialista_biblioteca/llista_provisional.pdf

(13/06/08)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421_borsa_tecnic_especialista_biblioteca/llista_definitiva.pdf

(01/07/08)
Convocatòria primera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421_borsa_tecnic_especialista_biblioteca/convocatoria_primera_prova.pdf

(24/09/08)
Resultat primera prova i convocatòria segona prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421_borsa_tecnic_especialista_biblioteca/resultat_primera_prova.pdf

(23/10/08)
Resultat segona prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421_borsa_tecnic_especialista_biblioteca/resultat_segona_prova.pdf

(04/11/08)
Resultat segona fase i resultat final
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421_borsa_tecnic_especialista_biblioteca/resultat_segona_fase_i_resultat_final.pdf

(05/11/08)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080421_borsa_tecnic_especialista_biblioteca/Resolucix_final.pdf

(18/11/08)

 

 

Concurs de mèrits per a contractar un tècnic de suport en la modalitat de tècnics
d'infraestructures científico-tecnològiques (Resolució de 25/04/08)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080429_tecnic_infraestruc/resolucix_conv.pdf

Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080429_tecnic_infraestruc/bases_i_convoc.pdf

Data de publicació 29 d'abril de 2008

Termini de
presentació

9 de maig de 2008 
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080429_tecnic_infraestruc/solxlicitud.pdf

Llista provisional d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080429_tecnic_infraestruc/llista_provisional_cientificotec0001.pdf

(16/05/08)
Llista definitiva d'admesos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080429_tecnic_infraestruc/llista_definitiva.pdf

 (23/05/08)
Tribunal
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080429_tecnic_infraestruc/tribunal.pdf

(23/05/08)
Modificació llista provisional d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080429_tecnic_infraestruc/provisional_bona.pdf

(03/06/08)
Llista definitiva d'admesos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080429_tecnic_infraestruc/llista_definitiva_bona.pdf

(13/06/08)
Resultat primera fase i convocatòria entrevista
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080429_tecnic_infraestruc/resultat_primera_fase_convocatxria_entrevista.pdf

(20/06/08)
Resultat segona fase i resultat final
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080429_tecnic_infraestruc/resultat_segona_fase_i_resultat_final.pdf

(27/06/08)

Concurs de selecció per cobrir places de personal laboral en règim de contracte laboral
indefinit, Coordinador tècnic de docència virtual, Tècnic de docència virtual, Editor
docència virtual (Resolució de 19/02/08)
Publicació DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080318_ICE_Docencia_virtual/DOGC_ICE.pdf

Data de publicació 18 de març de 2008

Termini de
presentació

7 d'abril de 2008 
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080318_ICE_Docencia_virtual/SOLxLICITUD_LABORALS_FIXES0001.pdf

Llista provisional d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080318_ICE_Docencia_virtual/llista_provisional_ICE.pdf

(06/05/08) 
Llista definitiva d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080318_ICE_Docencia_virtual/llista_definitiva_ICE.pdf

(26/05/08)
Data prova teòrica (A1) Fase nou ingrés
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080318_ICE_Docencia_virtual/convocatoria_A1.pdf

(26/05/08)
Tribunal
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080318_ICE_Docencia_virtual/tribunal_ice.pdf

(26/05/08)
AULA prova teòrica (A1)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080318_ICE_Docencia_virtual/aula_ICE_A1.pdf

(28/05/08)
Resultat prova (A1)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080318_ICE_Docencia_virtual/resultat_prova_A1_ICE.pdf

(06/06/08)
Convocatòria prova (A2)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080318_ICE_Docencia_virtual/convocatoria_prova_A2.pdf

(01/07/08)
Resultat prova (A2) i convocatòria prova pràctica (B)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080318_ICE_Docencia_virtual/resultat_prova_A2_convocatoria_prova_B.pdf

(08/07/08)
Resultat prova pràctica B i valoració de mèrits
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080318_ICE_Docencia_virtual/resultat_prova_B_i_valoracio_merits.pdf

(17/07/08)
Resultat final
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080318_ICE_Docencia_virtual/resultat_final.pdf

(17/07/08) 
Resolució DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080318_ICE_Docencia_virtual/resolucix_final_ICE_DOGC.pdf

(16/09/08)

Resolució d'11 de febrer de 2008,  per al qual es convoca un procés selectiu, mitjançant
el sistema de concurs oposició, per a l'ingrés a l'escala auxiliar administrativa
Publicació DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/CONVOCATORIA_OPOS_AUX._ADMINISTRATIU.pdf

Data de publicació 25 de febrer de 2008

Termini de
presentació

17 de març de 2008
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Seguiment sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/funcionaris.pdf

Llista provisional d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/LLISTA_PROVISIONAL_AUX_ADMINISTRATIUS0001.pdf

(17/04/08)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/llista.pdf

(09/05/08)
modificació composició  tribunal
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/modificacio_tribunal.pdf

(09/05/08)
modificació resolució 7/05/08
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/javier_coiduras.pdf

(14/05/08)
Valoració provisional de la fase de concurs
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/valoracio_provisional.pdf

(14/05/08)
Resultat primera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/resultat_primera_prova.pdf

(21/05/08)
Convocatòria segona prova: coneixements llengua
catalana
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/convocatxria_2a_prova_auxiliars.pdf

 (30/05/08)
Resultat segona prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/ResultatSegonaProva.pdf

(09/06/08)
Convocatòria tercera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/CONVOCATORIA_3_PROVA0001.pdf

(20/06/08)
Valoració definitiva de la fase de concurs
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/ValDefTConcurs.pdf

(04/07/08)
Resultat tercera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/Resultat3Prova.pdf

(04/07/08)
Convocatòria Entrevista
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/ConvEntrevista.pdf

(04/07/08)
Modificació puntuació resultat tercera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/MODIFICACIx_NOTA_TERCERA_PROVA.pdf

(15/07/08)
Resultat 5a prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/resultat_5_prova.pdf

(16/07/08)
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Ordre de puntuació definitiu dels aspirants aprovats
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/puntuacix_definitiva.pdf

(16/07/08)
Proposta candidats seleccionats
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/proposta_del_tribunal.pdf

(24/07/08)
Publicació nomenament al DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/resolucio_final_DOGC.pdf

(22/09/08)
Edicte
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/edicte.pdf

(13/10/08)
Edicte
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080225_auxiliars_administratius/edicte_tarrago.pdf

(15/12/08)

 

 

 

 

Concurs de selecció per cobrir places de personal laboral en règim de contracte laboral
indefinit, de coordinador tècnic instal·lacions i coodinador tècnic manteiment (Resolució
de 24/01/08)
Publicació DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_manteniment_i_instalacions/COORDINADORS_MANTENIMENT_I_INSTALACIONS_2.pdf

Data de publicació 14 de febrer de 2008

Termini de
presentació

5 de març de 2008 

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_manteniment_i_instalacions/SOLxLICITUD_LABORALS_FIXES0001.pdf

Relació provisional admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_manteniment_i_instalacions/llista_provisional_manteniment_i_instalacions0001.pdf

(04/04/08)
Relació definitiva admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_manteniment_i_instalacions/llista_definitiva_TI_i_TM.pdf

(30/04/08)
Tribunals
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_manteniment_i_instalacions/tribunal_TI_TM.pdf

(30/04/08)
Data prova teòrica (A2) Fase promoció interna
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_manteniment_i_instalacions/convocatoria_prova_A2_TI_TM.pdf

(30/04/08)
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Resultat prova (A2) i convocatòria prova (B) -
Coordinador Tècnic de Instal·lacions
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_manteniment_i_instalacions/resultat_A2_instalxlacions.pdf

(14/05/08)
Resultat prova (A2) i convocatòria prova (B) -
Coordinador Tècnic de manteniment
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_manteniment_i_instalacions/resultat_A2_manteniment.pdf

(14/05/08)
Resultat prova pràctica (B) Coordinador Tècnic de
manteniment
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_manteniment_i_instalacions/resultat_prova_B_manteniment.pdf

(26/05/08)
Data prova teòrica (A1) FASE NOU INGRÉS
-Coordinador Tècnic de manteniment
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_manteniment_i_instalacions/convocatoria_A1_nou_ingres_manteniment.pdf

(26/05/08)
AULA prova (A1) Fase nou Ingrés- Coordinador
Tècnic de manteniment
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_manteniment_i_instalacions/aula_manteniment_A1.pdf

(28/05/08)
Resultat prova pràctica (B) - Coordinador Tècnic
d'Instal·lacions
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_manteniment_i_instalacions/resultat_prova_B_instalxlacions.pdf

(29/05/08)
Resultat final i adjudicació de la plaça - Coordinador
Tècnic d'Instal·lacions
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_manteniment_i_instalacions/resultat_final_instalxlacions.pdf

(04/06/08)
Resultat prova (A1) Fase nou ingres -Cordinador
Tècnic manteniment
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_manteniment_i_instalacions/resultat_A1_manteniment_nou_ingres.pdf

(06/06/08)
convocatòria prova (A2) Fase nou ingrés -
Coordinador Tècnic manteniment
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_manteniment_i_instalacions/convocatoria_A_NI_manteniment.pdf

(10/06/08)
Resultat prova (A2) i convocatòria prova (B)
-Coordinador Tècnic de manteniment - Fase nou
ingrés
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_manteniment_i_instalacions/resultat_prova_A2_convocatoria_prova_Bmanteniment.pdf

(19/06/08)
Resultat prova pràctica (B)- Coordinador Tècnic de
manteniment- Fase nou ingrés
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_manteniment_i_instalacions/resultata_prova_B_manteniment_nou_ingrxs.pdf

(30/06/08)
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Resultat final i adjudicació de la plaça- Coordinador
Tècnic manteniment -Fase nou ingrés
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_manteniment_i_instalacions/resultat_final_manteniment_nou_ingrxs.pdf

(30/06/08)
Resolució DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_manteniment_i_instalacions/resolucio_final_mant_instal_DOGC.pdf

(16.09.08)

 

 

Concurs de selecció per cobrir places de personal laboral en règim de contracte laboral
indefinit, de tècnic del servei d'esports i tècnic en cooperació internacional de la
Universitat de Lleida. (Resolució de 24/01/08)
Publicació DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_esports_c._internacional/TECNIC_SERVEI_DxESPORTS_I_C._INTERNACIONAL_2.pdf

Data de publicació 14 de febrer de 2008

Termini de
presentació

5 de març de 2008 

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_esports_c._internacional/SOLxLICITUD_LABORALS_FIXES0001.pdf

Relació provisional admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_esports_c._internacional/relacio_provisional_cooperacio_internacional_i_esports0001.pdf

(04/04/08)
Relació definitiva admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_esports_c._internacional/llista_definitiva_TCI_i_TSE.pdf

(30/04/08)
Tribunals
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_esports_c._internacional/tribunal_TCI_i_TSE.pdf

(30/04/08)
Data prova teòrica (A1) Fase nou ingrés
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_esports_c._internacional/convocatoria_prova_A1_TCI_TSE.pdf

(30/04/08)
Aula prova A1
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_esports_c._internacional/aula_primer_examen_A1.pdf

(05/05/08)
Resultat prova A1
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_esports_c._internacional/resultat_prova_A1_esports_cci0001.pdf

(21/05/08)
Convocatòria prova teòrica (A2)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_esports_c._internacional/convocatoria_prova_A2.pdf

 (22/05/08)
Aula prova A2
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_esports_c._internacional/AULA_EXAMEN0001.pdf

(26/05/08)
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Resultat prova teòrica (A2) tècnic del servei d'esports
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_esports_c._internacional/resultat_A2_servei_esports.pdf

(27/05/08)
Convocatòria prova B tècnic del servei d'esports
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_esports_c._internacional/convocatoria_prova_B_esports.pdf

(29/05/08)
Resultat prova teòrica (A2) i convocatòria prova (B)
tècnic en cooperació internacional
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_esports_c._internacional/resultat_prova_A2_convocar_prova_B_CCI.pdf

 (03/06/08)
Aula prova B
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_esports_c._internacional/aula_prova_B_CCI.pdf

(04/06/08)
Resultat prova B i valoració de mèrits- tècnic del
servei d'esports
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_esports_c._internacional/resultat_prova_B_valoracix_merits_esports.pdf

(05/06/08)
Resultat final i adjudicació de la plaça de tècnic del
servei d'esports
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_esports_c._internacional/resultat_final_esports.pdf

(05/06/08)
Resultat prova B - tècnic en cooperació internacional
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_esports_c._internacional/resultat_prova_B_CCI.pdf

(18/06/08)
Valoració de mèrits, Resultat final i adjudicació de les
places de Tècnic en Cooperació Internacional
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_esports_c._internacional/valoracix_merits_i_resultat_final_CCI.pdf

(01/07/08)
Resolució DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnic_esports_c._internacional/resolucio_final_esports_CCI_DOGC.pdf

(16/09/08)

Concurs de selecció per cobrir places de personal laboral en règim de contracte laboral
indefinit, de tècnics de suport a la recerca de la Universitat de Lleida. (Resolució de
24/01/08)
Publicació DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/TECNIC_SUPORT_A_LA_RECERCA_2.pdf

Correcció d'errades
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/TSR_SOCIAL_CORRECCIO.pdf

Data de publicació 14 de febrer de 2008

Termini de
presentació

5 de març de 2008 

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/SOLxLICITUD_LABORALS_FIXES0001.pdf
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Relació provisional admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/relacio_provisional_tecnics_suport_a_la_recerca0001.pdf

(04/04/08)
Relació definitiva admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/llista_definitiva_TSR.pdf

(30/04/08)
Tribunals
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/tribunal_TSR.pdf

(30/04/08)
Data prova teòrica (A1) Fase nou ingrés
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/convocatoria_prava_A1_TSR.pdf

(30/04/08)
Aula prova A1
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/aula_primer_examen_A1.pdf

(05/05/08)
Resultat prova A1
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/resultat_prova_A1_tecnic_suport_a_la_recerca0001.pdf

(21/05/08)
Data prova teòrica (A2) Fase nou ingrés
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/convocatoria_prova_A2_TSR.pdf

(04/06/08)
Resultat prova teòrica (A2) Tècnic suport a la recerca
social i maquinària
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/resultat_prova_A2_social_i_maquinaria.pdf

(27/06/08)
Convocatòria prova pràctica (B) -Tècnic suport a la
recerca social i maquinària
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/convocatoria_prova_B_maquinaria_i_social.pdf

(30/06/08)
Aula prova practica (B) - TSR maquinària i social
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/aula_examen_prova_B_TSR_maquinaria_i_social.pdf

(01/07/08)
Modificació convocatòria prova pràctica (B)
maquinaria i social
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/convocatoria_prova_B_maquinaria_i_social_bona.pdf

(02/07/08)
Resultat prova teòrica (A2)-Tècnic suport a la recerca
experimental
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/Resultat_prova_A2_experimental.pdf

(08/07/08)
Resultat total prova teòrica A i convocatòria prova
pràctica B- Tècnic suport a la recerca experimental
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/resultat_total_prova_A_i_convocatoria_B.pdf

(10/07/08)
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Aula prova pràctica B- Tècnic suport a la recerca
experimental
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/aula_prova_b_experimental.pdf

(14/07/08)
Resultat prova pràctica (B) i valoració de mèrits -
Tècnic Suport a la Recerca maquinària i social
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/resultat_prova_B_i_valoracix_de_mxrits_maquinaria_social.pdf

(15/07/08)
Resultat Final- Tècnic de Suport a la Recerca
maquinària i social
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/resultat_final_maquinaria_i_social.pdf

(15/07/08)
Modificació resultat total prova teòrica A
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/total_prova_teorica_A_experimental_modificada.pdf

  (16/07/08)
Resultat prova pràctica (B) i valoració de merits- TSR
experimental
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/resultat_prova_B_experimental.pdf

(30/07/08)
Resultat Final - Tècnic suport a la recerca
experimental
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/resultat_final_experimental.pdf

(30/07/08)
Modificació valoració de merits - TSR experimental
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/MERITS_MODIFICATS.pdf

(19/09/08)
Resultat Final modificat - TSR experimental
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/FINAL_EXP_MODIFICADA.pdf

(19/09/08)
Resolució DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080214_tecnics_recerca/resolucio_final_DOGC.pdf

(15/10/08)

 

 

Procés selectiu per a creació de la borsa de treball de la borsa de treball d'auxiliars de
biblioteca (personal laboral, grup IV) de la Universitat de Lleida.
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_borsa_aux_biblioteca/RESOLUCIO_AUX_BIBL0001.pdf

Bases de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_borsa_aux_biblioteca/BASES_AUX_BIBLIOTECA0001.pdf

Data de publicació 8 de febrer de 2008

Termini de
presentació

28 de febrer de 2008 
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_borsa_aux_biblioteca/SOLxLICITUD_BORSA.pdf

Relació provisional admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_borsa_aux_biblioteca/llista_provisional_aux_biblioteca0001.pdf

(11/03/08)
Relació definitiva admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_borsa_aux_biblioteca/llista_def_aux_biblioteca0001.pdf

(27/03/08)
AULA on es farà la primera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_borsa_aux_biblioteca/aula_examen_aux_biblioteca0001.pdf

(27/03/208)
Resultat primera prova convocatòria segona
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_borsa_aux_biblioteca/resultat_prova_primera_aux_biblioteca.pdf

(10/04/08)
AULA segona prova (llengua catalana)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_borsa_aux_biblioteca/aula_examen_catala.pdf

(11/04/08)
Resultat segona prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_borsa_aux_biblioteca/examen_catala_aux_biblioteca.pdf

(21/04/08)
Resultat segona fase i resultat final del procés
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_borsa_aux_biblioteca/resultat_final_aux._bibliot.pdf

(29/04/08)
RESOLUCIÓ 
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_borsa_aux_biblioteca/resolucio_final_aux_biblioteca.pdf

 

 

Procés selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball de la borsa de treball de
programadors informàtics (personal laboral, grup III) de la Universitat de Lleida.
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_programadors/RESOLUCIO_PROGRAMADORS0001.pdf

Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_programadors/BASES_I_ANNEXOS_PROG0001.pdf

Data de publicació 8 de febrer de 2008

Termini de
presentació

28 de febrer de 2008 
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_programadors/SOLxLICITUD_BORSA.pdf

Relació provisional admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_programadors/relacix_provisional_programadors10001.pdf

(01/04/08)
AULA on es farà la primera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_programadors/primera_prova_programadors0001.pdf

(03/04/08)
Relació definitiva admesos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_programadors/llista_definitiva_programadors.pdf

(11/04/08)
Resultat primera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_programadors/RESULTAT_PROGRAMADORS.pdf

(21/04/08)
Resultat segona fase i resultat final del procés
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_programadors/resultat_final.pdf

(28/04/08)
RESOLUCIÓ
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_programadors/resolucio_final_programadors.pdf

Procés selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball de la borsa de treball d'operadors
informàtics (personal laboral, grup III) de la Universitat de Lleida.
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_operadors/RESOLUCIO_OPERADORS_INFORMATICS0001.pdf

Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_operadors/BASES_I_ANNEXOS_OPERADORS_INFORMATICS0001.pdf

Data de publicació 8 de febrer de 2008

Termini de
presentació

28 de febrer de 2008 
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_operadors/SOLxLICITUD_BORSA.pdf

Relació provisional admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_operadors/relacio_provisional_operadors10001.pdf

(01/04/08)
AULA on es farà la primera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_operadors/primera_prova_operadors0001.pdf

(03/04/08)
Relació definitiva admesos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_operadors/llista_definitiva_operadors.pdf

(11/04/08)
Resultat primera prova convocatòria segona
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_operadors/RESULTAT_OPERADORS.pdf

(21/04/08)
Resultat segona prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_operadors/resultat_catala_operadors.pdf

(28/04/08)
Resultat segona fase i resultat final del procés
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_operadors/resultat_final.pdf

(28/0408)
RESOLUCIÓ
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080208_operadors/resolucix_final_operadors.pdf

 

  

Procés selectiu per a l'ingrés a l'escala de gestió grup A, subgrup A2, d'una plaça de
tècnic d'assessoria jurídica de la Uninversitat de Lleida (Resolució de 12 de desembre
de 2007, DOGC 5047 - 14.01.2008).
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080114_assessoria/ANUNCI_DOGC.pdf

Correcció d'errades
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080114_assessoria/ASSESSORIA_JURIDICA0001.pdf

Data de publicació 14 de gener de 2008

Termini de
presentació

4 de febrer de 2008
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080114_assessoria/SOLxLICITUD.PDF

Relació provisional admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080114_assessoria/LLISTA_PROVISIONAL_ASSESSORIA0001.pdf

(20/02/2008)
Relació definitiva d'admesos i convocatòria primera
prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080114_assessoria/relacio_definitiva_assessoria0001.pdf

(19/03/2008)
AULA on es farà la primera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080114_assessoria/aula_examen_assessoria0001.pdf

(19/03/2008)
Valoració fase de concurs
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080114_assessoria/valoracio_provisional_assessoria_juridica0001.pdf

(03/04/2008)
Resultat primera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080114_assessoria/RESULTAT_PRIMERA_PROVA_ASSESSORIA.pdf

(16/04/2008)
Resultat primer exercici segona prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080114_assessoria/resultat_primer_exercici_segona_prova.pdf

(29/04/08)
Resolució
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/080114_assessoria/resolucix_final.pdf

(30/05/08)

Concurs de selecció per a formalitzar, en caràcter d'urgència,  2 contractes en règim
laboral d'obra o seveis determinats, per a desenvolupar tasques al Servei d'arxiu i gestió
de documements de la Universitat de Lleida (Resolució de 2 de novembre de 2007).
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/071107.arxiu/RESOLUCIx.ARXIU.pdf

Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/071107.arxiu/BASES_I_ENNEXOS.pdf

Data de publicació 7 de novembre de 2007

Termini de
presentació

17 de novembre de 2007 
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/071107.arxiu/SOLxLICITUD.pdf

Relació provisional d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/071107.arxiu/ARXIUxPROV..pdf

(26/11/'07)
Relació definitiva d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/071107.arxiu/ARXIU.pdf

(12/12/07)
Resultat 1a fase i convocatòria 2a fase
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/071107.arxiu/resultat_primera_fase0001.pdf

(25/01/08)
Resultat 2a fase i convocatòria entrevista
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/071107.arxiu/segona_fase_arxiu0001.pdf

(14/02/08)
Resultat entrevista i resultat final
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/071107.arxiu/resultat_arxiu0001.pdf

(21/02/2008)
Proposta de contractació
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/071107.arxiu/PROPOSTA_CONTRACTACIx_ARXIU0001.pdf

(22/02/08)
Resolució
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/071107.arxiu/resolucio_arxiu0001.pdf

(29/02/08)

 
 

 

 

 

Procés selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball de l'escala d'ajudants d'arxius i
biblioteques de la Universitat de Lleida, (Resolució de 24 d'octubre de 2007)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007/BORSA.TREBALL.pdf

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007/BASES.BORSA.pdf

Data de publicació 24 d'octubre de 2007

Termini de
presentació

13 de novembre de 2007 
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007/solxlicitud.borsa.pdf

Relació provisional d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007/PROVISIONAL.pdf

(20/11/07)
Relació definitiva d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007/BORSA.pdf

(12/12/07)
Convocatòria primera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007/PROVA_BIBLIOTECA0001.pdf

(20/12/07)
Resultat primera prova i convocatòria segona prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007/resultat_1a_prova.pdf

(11/1/2008)
Resultat segona prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007/RESULTAT_SEGONA_PROVA0001.pdf

(29/01/08)
Resultat segona fase i resultat final del procés
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007/RESULTAT0001.pdf

(29/01/08)
Resolució
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007/resolucio_ampliacio_biblioteques0001.pdf

(25/02/07)

 

 

 

Concurs de selecció per a cobrir una plaça de personal tècnic de suport a la recerca
(PTS) de la Universitat de Lleida, en règim laboral d'obra o servei determinats,

 (Resolució de 24 d'octubre de 2007) - CMB
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007.CMB/RESOLUCIx.PTS.pdf

Bases, perfil i temari.
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007.CMB/PTS.CMB.07.BASES.pdf

Data de publicació 24 d'octubre de 2007

Termini de
presentació

3 de novembre de 2007 
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007.CMB/solxlicitud.pts.pdf

Relació provisional d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007.CMB/admesos.cmb.pdf

(7/11/07)
Relació definitiva d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007.CMB/DEFINITIVA.SIED.pdf

(15/11/07)
Resultat 1a fase i convocatòria 2a fase
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007.CMB/CMB.pdf

(4/12/07)
Examen aula 2.13 (Edifici Rectorat)
Resultat 2a fase i convocatòria entrevista
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007.CMB/ENTREVISTA.pdf

(12/12/07)
Resultat entrevista i Resultat Final
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007.CMB/FINAL.CMB.pdf

(19/12/07)
Proposta de contractació
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007.CMB/CMB.proposta.pdf

(2/1/08)
Resolució
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/241007.CMB/cmb0001.pdf

(7/1/2008)

 

 

 

Concurs de selecció per a cobrir una plaça de personal tècnic de suport a la recerca
(PTS) de la Universitat de Lleida, en règim laboral d'obra o servei determinats,

 (Resolució de 18 d'octubre de 2007)  - MACS
Bases, perfil i temari.
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/231007.macs/PTS.MACS.07.pdf

Data de publicació 23 d'octubre de 2007

Termini de
presentació

2 de novembre de 2007 
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/231007.macs/SOLxLICITUD.MACS.07.doc

Relació provisional d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/231007.macs/admesos.macs.pdf

(7/11/07)
Relació definitiva d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/231007.macs/DEFINITIVA_macs.pdf

(15/11/07)
Resultat 1a fase i convocatòria 2a fase
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/231007.macs/MACS.pdf

(4/12/07)
AULA on es farà la prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/231007.macs/AULA.pdf

Resultat 2a fase i convocatòria entrevista
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/231007.macs/RESULTATMACS.pdf

(13/12/07)
Resultat entrevista i Resultat Final
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/231007.macs/resultat.finat.pts.pdf

(19/12/07)
Proposta de contractació
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/231007.macs/MACS.proposta.pdf

(2/1/08)
Resolució
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/231007.macs/DMACS0001.pdf

(7/1/2008)

 

 

Concurs de selecció per a formalitzar dos contractes, en règim laboral d'obra o servei
determinats,  per a desenvolupar tasques al Centre Dolors Piera d'Igualtat
d'Oportunitats i Promoció de les dones de la Universitat de Lleida. (Resolució de 10
d'octubre de 2007)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/221007.SIED/RESOLUCIO.SEID.pdf

Bases, perfil i temari.
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/221007.SIED/convocatoria.sied-1.pdf

Data de publicació 22 d'octubre de 2007

Termini de
presentació

2 de novembre de 2007 
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/221007.SIED/solxlicituds.doc

Relació Provisional d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/221007.SIED/ADMESOS.SIED.pdf

(7/11/07)
Relació definitiva d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/221007.SIED/AMDESOS.SIED.BE.pdf

(15/11/07)
Resultat primera fase
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/221007.SIED/CURRxCULUM.pdf

(21/11/07)
Convocatòria prova segona fase
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/221007.SIED/PROVA.SIED.pdf

(28/11/07)
Resultat segona fase
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/221007.SIED/FINAL.SIED.pdf

(19/12/07)
Convocatòria entrevista
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/221007.SIED/SIED.ENTREVISTA.pdf

  (10/1/08)
Resultat entrevista
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/221007.SIED/RESULTAT.DOLORSPIERA.pdf

(17/1/08)
Proposta de contractació
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/221007.SIED/propostacontractacix.pdf

(22/1/08)
Resolució
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/221007.SIED/dolors_piera0001.pdf

(29/1/08)

 

 

 

Concurs de selecció per a formalitzar tres contractes, en règim laboral d'obra o servei
determinats,  per a desenvolupar tasques al Servei Lingüístic de la Universitat de Lleida.
(Resolució de 18 de setembre de 2007)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/190907-SLT/CONVOCATORIA0001.pdf

Data de publicació 19 de setembre de 2007

Termini de
presentació

  1 d'octubre de 2007
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/190907-SLT/SOLxLICITUD0001.pdf

  (Annex III)
Relació provisional admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/190907-SLT/ADMESOS0001.pdf

(9/10/07)
Relació definitiva admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/190907-SLT/DEFINITIVA.pdf

(19/9/07)
Resultat primera fase i convocatòria segona fase
dues llengues
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/190907-SLT/RESULTAT.SLT.pdf

(24/10/07)
CANVI D'AULA EXAMEN
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/190907-SLT/canvi_aula.pdf

Resultat segona fase i convocatòria entrevista
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/190907-SLT/RESULTAT.2A.FASE.pdf

(31/10/07)
Resultat entrevista i llista de persones seleccionades
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/190907-SLT/puntuaciofinal.pdf

(6/11/07)
Proposta contractació
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/190907-SLT/PROPOSTA.SLT.pdf

(8/11/07) 
Resolució
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/190907-SLT/resolucio0001.pdf

(13/11/2007)

 

Procés selectiu per a proveir, mitjançant el sistema de promoció interna, l'ingrés a
l'escala de Gestió de la Universitat de Lleida (Resolució de 20 d'agost de 2007)
Concocatòria DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070914_GESTIx/anunci-2.pdf.pdf

Data de publicació 14 de setembre de 2007

Termini de
presentació

 4 d'octubre de 2007
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070914_GESTIx/Annex_III.pdf

  (Annex III)
Relació definitiva d'aspirants admesos i data de
realització primera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070914_GESTIx/GESTIO.pdf

(20/11/0'7)
AULA on es farà la primera prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070914_GESTIx/AULA.pdf

(23/11/07)
Valoració provisional dels mèrits fase de concurs
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070914_GESTIx/valoracio_merits0001.pdf

(27/11/07)
Resultat segona prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070914_GESTIx/resultat_2_prova0001.pdf

 (17/12/2007)
Proposta de nomenament
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070914_GESTIx/proposta_nomenament0001.pdf

(17/12/2007)
Publicació nomenament al DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070914_GESTIx/nomenament_gestio0001.pdf

(18/01/2008)

 
 
 

Concus de selecció per formalitzar 1 contracte en règim laboral d'obra o serveis
determinats.
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/150607.2/Resolucix_disseccix0001.pdf

Annex 1 (bases de la convocatòria)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/150607.2/Annex_1_disseccix0001.pdf

 
Annex 2 (Perfil de la  plaça)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/150607.2/annex_2_disseccix0001.pdf

Annex 4 (Temari)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/150607.2/Annex_4_disseccix0001.pdf

Data de publicació 15 de juny de 2007

Termini de
presentació

 25  de juny de 2007
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Seguiment Sol·licitud   (Annex III)
Relació provisional d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/150607.2/PROVISIONAL0001.pdf

(3/7/07)
Relació definitiva d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/150607.2/Relacix_definitiva.pdf

(16/7/07)
Tribunals
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/150607.2/Tribunals0001.pdf

(16/7/07)
Resultat 1a Fase i convocatòria 2a fase
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/150607.2/RESULTAT_1A_FASE0001.pdf

  (12/9/07)
Resultat 2a Fase i convocatòria entrevista
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/150607.2/RESULTAT0001.pdf

(20/9/07)
Resultat 3a Fase i RESULTAT CONCURS
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/150607.2/RESULTAT0001.pdf

(27/9/07)
RESOLUCIÓ
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/150607.2/DISSECCIx0002.pdf

 

 

Concus de selecció per formalitzar 3 contractes en règim laboral d'obra o serveis
determinats.
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070615/Resolucix_CCDR0001.pdf

Annex 1 (bases de la convocatòria)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070615/Annex1_CCDR0001.pdf

 
Annex 2 (Perfil de les places)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070615/Annex_2_CCDR0001.pdf

Annex 4 (Temari)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070615/Annex_4_CCDR0001.pdf

Data de publicació 15 de juny de 2007

Termini de
presentació

 25  de juny de 2007
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Seguiment Sol·licitud   (Annex III)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070615/Annex_3_CCDR0001.pdf

Relació provisional d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070615/PROVISIONAL.CCDR0001.pdf

(3/7/07)
Relació definitiva d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070615/DEFINITIVA0001.pdf

(16/7/07)
Tribunals
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070615/tRIBUNALS0001.pdf

(16/7/07)
Resultat 1a fase i convocatòria 2a
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070615/CCDR0001.pdf

(10/9/07)
Resultat 2a fase i convocatòria entrevista
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070615/FASE20001.pdf

(18/9/07)
Resultat 3a fase i RESULTAT DEL CONCURS
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070615/RESULTAT0001.pdf

(26/9/07)
RESOLUCIÓ
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070615/CCDR0001.pdf

 

 

 

Concus de selecció per cobrir places de personal laboral en règim de contracte laboral
indefinit de la Universitat de Lleida. Publicació al DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/DOGC.pdf

 

Data de publicació 14 de juny de 2007 

Termini de
presentació

 4 de juliol de 2007 

Seguiment Sol·licitud   (Annex III)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/061120Lab/SolLab.pdf

Relació provisional d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/PROVISIONAL0001.pdf

(26/7/07)
Relació definitiva d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/ADMESOS0001.pdf

(14/9/07)
Tribunals
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/TRIBUNALS0001.pdf

Data 1r examen - fase promoció interna
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/comunicacix_1prova0001.pdf

(24/9/07)
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Resultat prova A2 i convocatòria prova B
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/notes.pdf

(19/9/07)
Resultat prova B i valoració de mèrits
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/RESULTAT.B.pdf

(6/11/07)
Puntuació final de les proves i mèrits
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/PUNTUACIx_FINAL.pdf

 (6/11/07)
Data primera part prova teòrica (A1) - FASE NOU
INGRÉS
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/provaA1.pdf

Resultat prova A1 i convocatòria A2 - Tècnic redactor
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/A1.REDACTOR.pdf

Resultat prova A1 i convocatòria A2 - PQR-
experimental
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/A2.EXPERIMENTAL.pdf

Resultat prova A1 i convocatòria A2 - T. Avaluació
Qualitat
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/A1.QUALITAT.pdf

Resultat prova A2  i  total prova A - Tècnic redactor
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/FASEA2.T.REDACTOR.pdf

(13/12/07)
Resultat prova A2 i convocatòria prova B - T.
Avaluació Qualitat
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/A2.QUALITAT.pdf

(13/12/07)
Resultat prova B i valoració mèrits. T.Avaluació
Qualitat
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/PROVA.B.MERITS.pdf

(21/ 12/07)
 i  de T. AvaluacióResultat final adjudicació plaça

Qualitat
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/FINAL.QUALITAT.pdf

(21/12/07)
Convocatòria prova B - Tècnic Redactor
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/CONV.PROVA_B.pdf

(11/1/2008)
Resultat prova A2 - PQR- Experimentals
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/EXPERIMENTSL.A2.pdf

(17/1/08)
Convocatòria prova B - PQR - Experimentals
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/provaBexperimentals.pdf

(25/1/2008)
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Resulat prova B-Convocatòria entrevista-Tècnic
Redactor
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/RESULTATPROVAB.REDACTOR.pdf

(28/1/2008)
Resultat entrevista i valoració mèrits i adjudicació

 Tècnic Redactorplaça.
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/TxCNIC_REDACTOR0001.pdf

(5/2/2008)
Resultat prova B i valoració mèrits - PQR
experientals
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/RESULTAT_PROVAB0001.pdf

(19/2/08)
Resultat final i  - PQR experimentalsadjudicació places
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/MA_TRESA0001.pdf

(20/2/08)
PROPOSTA CONTRACTACIÓ
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/PROPOSTA0001.pdf

(5/4/08)
Publicació DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070614/RESOLUCIO_INDEFINITS.pdf

(19/03/08)

Concurs de mèrits per a contractar cinc tècnics de suport en la modalidad de Tècnics
d'Infrastructures Científico-Tecnològiques
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070613/Resolucix0002.pdf

 
Bases de la convocatòria perfils de les places (Annexos I i II)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070613/IxD2007pdf.doc

Data de publicació 13 de juny de 2007 

Termini de
presentació

23 de juny de 2007 
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Seguiment Sol·licitud   (Annex III)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070613/Solxlicitud..doc

Relació provisional d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070613/RELACIOPROV0001.pdf

(28/6/07)
Relació definitiva d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070613/DEFINITIVA0001.pdf

(9/7/07)
Tribunals
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070613/Tribunal0001.pdf

Resultat 1a fase i convocatòria entrevista
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070613/Resultat_1fase0001.pdf

(13/7/07)
Resultat 1a fase i convocatòria entrevista codi 00978
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070613/ResultatFase10001.pdf

(16/7/07)
Relació aspirants seleccionats
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070613/RESULTAT_CONCURS0001.pdf

(18/7/07)
RESOLUCIÓ DEL CONCURS
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070613/RESOLUCIO0001.pdf

(30/7/07)

Concurs de selecció per cobrir 17 places de personal laboral en règim de
contracte laboral indefinit de la Universitat de Lleida.
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070323/Resolucix_Auxiliars_Serveis.pdf

Bases de la convocatòria (Annex I)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070323/Annex_1.doc

Dades de les places (Annex II)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070323/Annex_II.doc

Data de publicació 23 de març de 2007

Termini de
presentació

12 d'abril de 2007
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Seguiment Sol·licitud   (Annex III)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070323/Annex_III.doc

Relació provisional d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070323/Relacix_provisional.pdf

(26/4/07)
Relació definitiva d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070323/Relacix_DEFINITIVA.pdf

(12/5/07)
Tribunals
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070323/TRIBUNAL.pdf

(12/5/07)
Avís realització proves
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070323/Avxs.pdf

(12/5/07)
Modificació Tribunals
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070323/Modificacix.pdf

(15/5/079
Data de realització de les proves A1 i A2
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070323/NOU_INGRxS.pdf

(24/5/07)
Resultat prova A1 i A2 i  resultat total prova A.
Convocatòria prova B
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070323/RESULTAT0001.pdf

(20/6/07)
Resultat de les proves i convocatòria prova català
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070323/notes0001.pdf

(5/7/07)
Resultat prova català
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070323/Prova_catalx0001.pdf

(12/7/07)
Modificació resultat prova B.
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070323/MODIFICACIx0001.pdf

(17/7/07)
Resultat valoració mèrits (
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070323/valoracix_mxrits0001.pdf

17/7/07)
Llista definitiva d'aspirants que han superat el procés
selectiu
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070323/RESULTAT0001.pdf

(18/7/07)
RESULTAT DEFINITIU
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070323/20_DIES0001.pdf

(31/7/07)
Publicació DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070323/RESULUCIx_AUXILIARS_SERVEIS0001.pdf

(6/9/07)
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Convocatòria de procés selectiu, mitjançant el sistema de promoció interna, per a
l'ingrés a l'escala administrativa
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070305DaC/Convocatoria.pdf

Data de publicació 22 de març de 2007

Termini de
presentació

11 d'abril de 2007

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070305DaC/sollgeneral.pdf

Relació provisional d'aspirants admesos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070305DaC/Relacix_provisional.pdf

(13/4/07)
Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070305DaC/relacix_definitiva.administratius.pdf

(2/5/07)
Valoració  fase concurs i valoració faseprovisional
oposició
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070305DaC/escala_administrativa.pdf

(4/5/07)
Valoració final del concurs oposició i proposta de
nomenament
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070305DaC/ADMINISTRATIUS.pdf

(22/5/07)
Publicació nomenament al DOGC
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/060713_Admi/http___www.gencat.net_eadop_imatges_4919_07179127.pdf.pdf

(5/7/07)

Anunci del Rector per cobrir la plaça de Tècnic especialista de laboratori del
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070118CMB/anunci_rector.pdf

Data de publicació 18 de gener de 2007

Termini de
presentació

26 de gener de 2007
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070118CMB/sollanunci.pdf

Relació provisional d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070118CMB/Relacix_Provisional_TEL.pdf

(31/01/07)
Modificació relació provisional admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070118CMB/Relacix_provisional_admesos_i_exclosos_xModificacix.pdf

(05/02/07)
Relació definitiva d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070118CMB/RelacixDEF.TEL.pdf

(14/02/07)
Resultat 1a fase i convocatòria de la 2a
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070118CMB/Puntuacix_1a_fase_i_convocatxria_2a.pdf

(28/02/07)
Resultat de les dues fases i proposta de contractació
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070118CMB/Resultat_dues_fases_i_proposta_de_contractacix.pdf

(07/03/07)
 Resolució del Concurs
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070118CMB/Resolucix_del_concurs.pdf

(15/03/07)

 

Concurs de selecció per cobrir una plaça de Tècnic de Prevenció de Riscos
Laborals
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070107TecPrev/Convocatoria.pdf

Data de publicació 10 de gener de 2007

Termini de
presentació

30 de gener de 2007
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070107TecPrev/ANNEX_III.pdf

 
Llista provisional d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070107TecPrev/Llista_provisional_dxadmesos_i_exclososTPRL.pdf

(08/02/07)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070107TecPrev/Relacix_definitiva.pdf

(02/03/07)
Nomenament Tribunal
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070107TecPrev/Tribunals.pdf

(02/03/07)
Data prova A2 - Fase de Trasllat
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070107TecPrev/Data_prova_A2_fase_de_trasllat.pdf

(02/03/07)
Resultat prova A2 - Fase de Trasllat
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070107TecPrev/Resultat_prova_A2.pdf

(19/03/07)
Prova teòrica A1 - Fase de Nou ingrés
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070107TecPrev/PRLNouIngres.pdf

(21/03/07)
 Prova teòrica A1 - Fase de Nou ingrésAJORNAMENT

/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070107TecPrev/Ajornament_1a_prova_fase_Nou_ingrxs_xRiscosx.pdf

(26/03/07)
 
FASE DE NOU INGRÉS
Convocatòria prova A1 - Fase de Nou ingrés
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070107TecPrev/NOUIngrxs.RISCOS.pdf

(03/04/07)
Resultat prova A1 i convocatòria prova A2
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070107TecPrev/Resultat_A1_i_convocatxria_A2_riscos.pdf

(27/4/07)
AULA on es farà la prova A2
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070107TecPrev/Aula.Riscos.pdf

Canvi d'Aula prova A2
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070107TecPrev/Canvi_dxaula_A2.doc

Resultat prova A2 i convocàtoria prova pràctica (B)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070107TecPrev/resultat_prova_A_i_convocatxria_prova_B.pdf

Resultat prova B i convocatòria de l'entrevista
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070107TecPrev/rESULTAT_PROVA_B.pdf

(21/5/07)
Resultat entrevista i resultat proves i entrevista
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/070107TecPrev/RESULTAT.pdf

(24/5/07)
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Resolució de 22 de desembre de 2005, per al qual es convoca un procés selectiu
per a l'ingrés a l'escala auxiliar administrativa (grup D) pel sistema de
concurs-oposició
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/060123_AuxAdm/pasauxadm.pdf

Data de publicació 23 de gener de 2006

Termini de
presentació

12 de febrer de 2006

Seguiment Relació definitiva d'admesos i exclosos
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/060123_AuxAdm/rel_def_1.pdf

Valoració definitiva de la fase de concurs
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/060123_AuxAdm/val_definitiva.pdf

Resultat de la 1a prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/060123_AuxAdm/Resultat_1a_prova.pdf

Convocatòria de la 2a prova: llengua catalana
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/060123_AuxAdm/catala.pdf

Resultat 2a prova (llengua catalana) i convocatoria 3a
prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/060123_AuxAdm/resultat_2prova.pdf

Anunci aules 3a prova i del suport informàtic
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/060123_AuxAdm/Anunci_Aules_tercera_prova.pdf

Resultat 3a prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/060123_AuxAdm/Resultat_3a_prova.pdf

Convocatòria entrevistes
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/060123_AuxAdm/entrevistes.pdf

Resultat 5a prova
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/060123_AuxAdm/notes_entrevistes_auxiliars.pdf

Ordre de puntuació definitiu dels aspirants aprovats
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/060123_AuxAdm/orddefauxadm.pdf

Proposta candidats seleccionats
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/060123_AuxAdm/protriaux.pdf

Nomenament funcionaris de carrera Auxiliars
administratius (Grup D)
/sites/universitat-lleida/serveis/arh/PAS/Concursos/060123_AuxAdm/ResAuxAdm.pdf

 

 


