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Concursos PAS
  

BORSES DE TREBALL [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/PAS/Borsa/BORSES/ ]

  
 

Resolució de 23 de febrer de 2016, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (9/2016 projecte
G15004)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160224_9G15004/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160224_9G15004/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 24 de febrer de 2016

Termini de presentació 5 de març de 2016

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160224_9G15004/solxlicitud.pdf

     

Resolució de 23 de febrer de 2016, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (8/2016 projecte
G15012)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160224_8G15012/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160224_8G15012/bases_i_annexos.pdf
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Data de publicació 24 de febrer de 2016

Termini de presentació 5 de març de 2016

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160224_8G15012/solxlicitud.pdf

     

Resolució de 19 de febrer de 2016, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (7/2016 projecte
P14049)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160219_7P14049/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160219_7P14049/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 19 de febrer de 2016

Termini de presentació 29 de febrer de 2016

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160219_7P14049/solxlicitud.pdf

     

Resolució de 4 de febrer de 2016, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar dos contractes en
règim laboral per obra o servei determinats (6/2016 projecte
G15012)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160205_6G15012/resolucio.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160205_6G15012/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 5 de febrer de 2016

Termini de presentació 15 de febrer de 2016
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160205_6G15012/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160205_6G15012/llista_provisional.pdf

(17/02/16)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160205_6G15012/llista_definitiva.pdf

(22/02/16)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160205_6G15012/resolucio_final.pdf

(26/02/16)

     

Resolució de 3 de febrer de 2016, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (5/2016 projecte
P14044)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160205_5P14044/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160205_5P14044/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 5 de febrer de 2016

Termini de presentació 15 de febrer de 2016

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160205_5P14044/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160205_5P14044/llista_provisional.pdf

(17/02/16)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160205_5P14044/llista_definitiva.pdf

(22/02/16)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160205_5P14044/resolucio_final.pdf

(26/02/16)
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Resolució de 25 de gener de 2016, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (4/2016 projecte
General 00000)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160126_4General00000/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160126_4General00000/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 26 de gener de 2016

Termini de presentació 1 de febrer de 2016

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160126_4General00000/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160126_4General00000/llista_provisional.pdf

(04/02/16)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160126_4General00000/llista_definitiva.pdf

(09/02/16)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160126_4General00000/resolucio_final_deserta.pdf

(12/02/16)

     

Resolució de 15 de gener de 2016, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (3/2016 projecte
S13028)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160115_3S13028/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160115_3S13028/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 15 de gener de 2016

Termini de presentació 25 de gener de 2016
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160115_3S13028/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160115_3S13028/llista_provisional.pdf

(27/01/16)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160115_3S13028/llista_definitiva.pdf

(01/02/16)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160115_3S13028/resolucio_final.pdf

(04/02/16)

     

Resolució de 14 de gener de 2016, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (2/2016 projecte
P14020)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160115_2P14020/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160115_2P14020/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 15 de gener de 2016

Termini de presentació 20 de gener de 2016

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160115_2P14020/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160115_2P14020/llista_provisional.pdf

(22/01/16)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160115_2P14020/llista_definitiva.pdf

(27/01/16)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160115_2P14020/resolucio_final.pdf

(28/01/16)
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Resolució de 11 de gener de 2016, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (1/2016 projecte
P15014)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160112_1P15014/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160112_1P15014/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 13 de gener de 2016

Termini de presentació 23 de gener de 2016

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160112_1P15014/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/160112_1P15014/llista_provisional.pdf

(25/01/16)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/PAS/Concursos/160112_1P15014/llista_definitiva.pdf

(29/01/16)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/PAS/Concursos/160112_1P15014/resolucio_final.pdf

(29/01/16)

     

 

Resolució de 14 de desembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
en règim laboral per obra o servei determinats (67/2015
projecte P14041)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151215_67P14041/resolucio_convocatora.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151215_67P14041/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 15 de desembre de 2015

Termini de presentació 28 de desembre de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151215_67P14041/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151215_67P14041/llista_provisional.pdf

(12/01/16)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151215_67P14041/llista_definitva.pdf

(15/01/16)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151215_67P14041/resolucio_final.pdf

(20/01/16)

     

 

Resolució de 14 de desembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
en règim laboral per obra o servei determinats (66/2015
projecte Estalvi - Z00000)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151215_66Z00000/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151215_66Z00000/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 15 de desembre de 2015

Termini de presentació 28 de desembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151215_66Z00000/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151215_66Z00000/llista_provisional.pdf

(12/01/16)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151215_66Z00000/llista_definitiva.pdf

(15/01/16)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151215_66Z00000/resolucio_final.pdf

(15/01/16)
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Resolució de 14 de desembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
en règim laboral per obra o servei determinats (65/2015
projecte P12057)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151215_65P12057/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151215_65P12057/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 15 de desembre de 2015

Termini de presentació 28 de desembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151215_65P12057/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151215_65P12057/llista_provisional.pdf

(12/01/16)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151215_65P12057/llista_definitiva.pdf

(15/01/16)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151215_65P12057/resolucio_final.pdf

(15/01/16)

      

Resolució de 3 de desembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
en règim laboral per obra o servei determinats (64/2015
projecte G15012)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151204_64G15012/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151204_64G15012/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 4 de desembre de 2015

Termini de presentació 14 de desembre de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151204_64G15012/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151204_64G15012/llista_provisional.pdf

(18/12/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151204_64G15012/llista_definitiva.pdf

(12/01/16)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151204_64G15012/resolucio_final.pdf

(15/01/16)

      

Resolució d'1 de desembre de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte de treball
en pràctiques, d'un Tècnic de suport del Centre de Recerca
INSPIRES (04/2015 EJ)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151201_04EJ/resolucio_convocatoria_04_desembre.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151201_04EJ/bases_i_annexos_04_desembre.pdf

Data de publicació 1 de desembre de 2015

Termini de presentació 11 de desembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151201_04EJ/solxlicitud_04_desembre.pdf

Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151201_04EJ/resolucio_final_deserta.pdf

(17/12/15)
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Resolució de 25 de novembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
en règim laboral per obra o servei determinats (63/2015
projecte P15005 -Doctorat Industrial 2014 - (ref. 2014 DI
059))
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151126_63P15005/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151126_63P15005/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 26 de novembre de 2015

Termini de presentació 1 de desembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151126_63P15005/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151126_63P15005/llista_provisional.pdf

(04/12/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151126_63P15005/llista_definitiva.pdf

(14/12/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151126_63P15005/resolucio_final.pdf

(15/12/15)

      

Resolució de 25 de novembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
en règim laboral per obra o servei determinats (62/2015
projecte K15004)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151125_62K15004/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151125_62K15004/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 25 de novembre de 2015

Termini de presentació 30 de novembre de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151125_62K15004/solicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151125_62K15004/llista_provisional.pdf

(04/12/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151125_62K15004/llista_definitiva.pdf

(15/12/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151125_62K15004/resolucio_final.pdf

(18/12/15)

      

Resolució de 25 de novembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
en règim laboral per obra o servei determinats (61/2015
projecte P15042)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151125_61P15042/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151125_61P15042/base_i_annexos.pdf

Data de publicació 25 de novembre de 2015

Termini de presentació 30 de novembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151125_61P15042/solxlicitiud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151125_61P15042/llista_provisional.pdf

(04/12/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151125_61P15042/llista_definitiva.pdf

(14/12/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151125_61P15042/resolucio_final.pdf

(15/12/15)
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Resolució de 9 de novembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
en règim laboral per obra o servei determinats (60/2015
projecte G15005)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151110_60G15005/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151110_60G15005/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 10 de novembre de 2015

Termini de presentació 20 de novembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151110_60G15005/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151110_60G15005/llista_provisional.pdf

(23/11/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151110_60G15005/llista_definitiva.pdf

(26/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151110_60G15005/Resolucix_final.pdf

(27/11/15)

     

Resolució de 6 de novembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
de treball en pràctiques, d'un Tècnic de suport dels Serveis
Cientificotècnics d'Àmbit Agroalimentari (15/2015 EJ)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_15EJ/resolucio_convocatoria_15.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_15EJ/bases_i_annexos_15.pdf

Resolució de 18 de novembre de 2015 de correccío
d'errades de la Resolució de 6 de novembre de 2015
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_15EJ/correccix_errades_resolucix.pdf
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Data de publicació 6 de novembre de 2015

Termini de presentació 16 de novembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_15EJ/solxlicitud_15.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_15EJ/llista_provisional_15.pdf

(18/11/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_15EJ/llista_definitiva_15.pdf

(23/11/15)
Informe de valoració
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_15EJ/informe_de_valoracix_15.pdf

(25/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_15EJ/resolucix_final_15.pdf

(25/11/15)

     

Resolució de 6 de novembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
de treball en pràctiques, d'un Tècnic especialista de suport
dels Serveis Cientificotècnics de l'Àmbit Agroalimentari
(14/2015 EJ)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_14EJ/resolucio_convocatoria_14.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_14EJ/bases_i_annexos_14.pdf

Data de publicació 6 de novembre de 2015

Termini de presentació 16 de novembre de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_14EJ/solxlicitud_14.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_14EJ/llista_provisional_14.pdf

(18/11/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_14EJ/llista_definitiva_14.pdf

(23/11/15)
Informe de valoració
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_14EJ/informe_valoracix_14.pdf

(25/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_14EJ/resolucio_final_14.pdf

(25/11/15)

     

Resolució de 6 de novembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
de treball en pràctiques, d'un Tècnic de suport dels Serveis
Cientificotècnics de l'Àmbit Agroalimentari (13/2015 EJ)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_13EJ/resolucio_convocatoria_13.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_13EJ/bases_i_annexos_13.pdf

Data de publicació 6 de novembre de 2015

Termini de presentació 16 de novembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_13EJ/solxlicitud_13.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_13EJ/llista_provisional_13.pdf

(18/11/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_13EJ/llista_definitiva_13.pdf

(23/11/15)
Informe de valoració
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_13EJ/informe_valoracix_13.pdf

(25/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_13EJ/resolucix_final_13.pdf

(25/11/15)
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Resolució de 6 de novembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
de treball en pràctiques, d'un Tècnic de suport dels Serveis
Cientificotècnics de l'Àmbit Agroalimentari (12/2015 EJ)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_12EJ/resolucio_convocatoria_12.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_12EJ/bases_i_annexos_12.pdf

Data de publicació 6 de novembre de 2015

Termini de presentació 16 de novembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_12EJ/solxlicitud_12.pdf

Llista provisional (
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_12EJ/llista_provisional_12.pdf

18/11/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_12EJ/llista_definitiva_12.pdf

(23/11/15)
Informe de valoració
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_12EJ/informe_valoracix_12.pdf

(25/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_12EJ/resolucio_final_12.pdf

(25/11/15)
Resolució nomenament suplent
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_12EJ/resolucio_final_12_bis.pdf

(04/12/15)
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Resolució de 6 de novembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
de treball en pràctiques, d'un Tècnic de suport dels Serveis
Cientificotècnics de l'Àmbit Biomèdic (11/2015 EJ)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_11EJ/resolucio_convocatoria_11.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_11EJ/bases_i_annexos_11.pdf

Data de publicació 6 de novembre de 2015

Termini de presentació 16 de novembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_11EJ/solxlicitud_11.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_11EJ/llista_provisional_11.pdf

(18/11/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_11EJ/llista_definitiva_11.pdf

(23/11/15)
Informe de valoració
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_11EJ/informe_valoracix_11.pdf

(25/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_11EJ/resolucix_final_11.pdf

(25/11/15)

     

Resolució de 6 de novembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
de treball en pràctiques, d'un Tècnic especialista de suport
dels Serveis Cientificotècnics de l'Àmbit Biomèdic (10/2015
EJ)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_10EJ/resolucio_convocatoria_10.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_10EJ/bases_i_annexos_10.pdf

Data de publicació 6 de novembre de 2015



17

Termini de presentació 16 de novembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_10EJ/solxlicitud_10.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_10EJ/llista_provisional_10.pdf

(18/11/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_10EJ/llista_definitiva_10.pdf

(23/11/15)
Informe de valoració
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_10EJ/informe_valoracix_10.pdf

(25/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_10EJ/resolucix_final_10.pdf

(25/11/15)

     

Resolució de 6 de novembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
de treball en pràctiques, d'un Tècnic especialista de suport
a l'Estabulari de Rosegadors (09/2015 EJ)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_09EJ/resolucio_convcoatoria_09.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_09EJ/bases_i_annexos_09.pdf

Data de publicació 6 de novembre de 2015

Termini de presentació 16 de novembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_09EJ/solxlicitud_09.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_09EJ/llista_provisional_09.pdf

(18/11/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_09EJ/llista_definitiva_09.pdf

(23/11/15)
Informe de valoració
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_09EJ/informe_valoracix_09.pdf

(25/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_09EJ/resolucix_final_09.pdf

(25/11/15)
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Resolució de 6 de novembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
de treball en pràctiques, d'un Tècnic de suport de projectes
de l'INDEST (08/2015 EJ)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_08EJ/resolucio_convocatoria_08.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_08EJ/bases_i_annexos_08.pdf

Data de publicació 6 de novembre de 2015

Termini de presentació 16 de novembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_08EJ/solxlicitud_08.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_08EJ/llista_provisional_08.pdf

(18/11/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_08EJ/llista_definitiva_08.pdf

(23/11/15)
Informe de valoració
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_08EJ/informe_valoracix_08.pdf

(25/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_08EJ/resolucio_final_08.pdf

(25/11/15)

     

Resolució de 6 de novembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
de treball en pràctiques, d'un Tècnic de suport de projectes
de l'INDEST (07/2015 EJ)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_07EJ/resolucio_convocatoria_07.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_07EJ/bases_i_annexos_07.pdf
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Data de publicació 6 de novembre de 2015

Termini de presentació 16 de novembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_07EJ/solxlicitud_07.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_07EJ/llista_provisional_07.pdf

(18/11/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_07EJ/llista_definitiva_07.pdf

(23/11/15)
Informe de valoració
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_07EJ/informe_valoracix_07.pdf

(25/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_07EJ/resolucix_final.pdf

(25/11/15)
Resolució nomenament suplent
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_07EJ/resolucix_suplent_07.pdf

(27/11/15)

     

Resolució de 6 de novembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
de treball en pràctiques, d'un Tècnic de suport del Centre
de Recerca INSPIRES (06/2015 EJ)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_06EJ/resolucio_convocatoria_06.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_06EJ/bases_i_annexos_06.pdf

Data de publicació 6 de novembre de 2015

Termini de presentació 16 de novembre de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_06EJ/solxlicitud_06.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_06EJ/llista_provisional_06.pdf

(18/11/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_06EJ/llista_definitiva_06.pdf

(23/11/15)
Informe de valoració
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_06EJ/informe_valoracix_06.pdf

(25/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_06EJ/resolucix_final_06.pdf

(25/11/15)

     

Resolució de 6 de novembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
de treball en pràctiques, d'un Tècnic de suport del Centre
de Recerca INSPIRES (05/2015 EJ)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_05EJ/resolucio_convocatoria_05.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_05EJ/bases_i_annexos_05.pdf

Data de publicació 6 de novembre de 2015

Termini de presentació 16 de novembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_05EJ/solxlicitud_05.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_05EJ/llista_provisional_05.pdf

(18/11/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_05EJ/llista_definitiva_05.pdf

(23/11/15)
Informe de valoració
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_05EJ/informe_valoracix_05.pdf

(25/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_05EJ/resolucix_final_05.pdf

(25/11/15)
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Resolució de 6 de novembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
de treball en pràctiques, d'un Tècnic de suport del Centre
de Recerca INSPIRES (04/2015 EJ)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_04EJ/resolucio_convocatoria_04.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_04EJ/bases_i_annexos_04.pdf

Data de publicació 6 de novembre de 2015

Termini de presentació 16 de novembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_04EJ/solxlicitud_04.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_04EJ/llista_provisional_04.pdf

(18/11/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_04EJ/llista_definitiva_04.pdf

(23/11/15)
Informe de valoració
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_04EJ/informe_valoracix_04.pdf

(25/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_04EJ/resolucix_final_04.pdf

(25/11/15)
Resolució per declarar DESERT concurs
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_04EJ/resolucio_deserta_04.pdf

(27/11/15)
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Resolució de 6 de novembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
de treball en pràctiques, d'un Tècnic de suport per als
Serveis Cientificotècnics d'Àmbit d'Humanitats (03/2015 EJ)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_03EJ/resolucio_convocatoria_03.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_03EJ/bases_i_annexos_03.pdf

Data de publicació 6 de novembre de 2015

Termini de presentació 16 de novembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_03EJ/solxlicitud_03.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_03EJ/llista_provisional_03.pdf

(18/11/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_03EJ/llista_definitiva_03.pdf

(23/11/15)
Informe de valoració
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_03EJ/informe_valoracix_03.pdf

(25/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_03EJ/resolucix_final_03.pdf

(25/11/15)
CORRECCIÓ ERRADES Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_03EJ/correccix_resolucio_final.pdf

(25/11/15)
Resolució RECURS presentat
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_03EJ/resolucix_sergi_granyx.pdf

(27/11/15)
Informe de valoració
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_03EJ/informe_valoracix_nova_03.pdf

(27/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_03EJ/resolucix_final_nova_03.pdf

(27/11/15)
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Resolució de 6 de novembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
de treball en pràctiques, d'un Tècnic de suport del Centre
d'Art d'Època Moderna (CAEM) (02/2015 EJ)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_02EJ/resolucio_convocatoria_02.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_02EJ/bases_i_annexos_02.pdf

Data de publicació 6 de novembre de 2015

Termini de presentació 16 de novembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_02EJ/solicitud_02.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_02EJ/llista_provisional_02.pdf

(18/11/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_02EJ/llista_definitiva_02.pdf

(23/11/15)
Informe de valoració
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_02EJ/informe_valoracix_02.pdf

(25/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_02EJ/resolucix_final_02.pdf

(25/11/15)

     

Resolució de 6 de novembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
de treball en pràctiques, d'un Tècnic de suport de dades i
d'informació d'I+D+i (01/2015 EJ)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_01EJ/resolucio_convocatoria_01.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_01EJ/bases_i_annexos_01.pdf

Data de publicació 6 de novembre de 2015

Termini de presentació 16 de novembre de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_01EJ/solicitud_convocatoria_01.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_01EJ/llista_provisional_01.pdf

(18/11/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_01EJ/llista_definitiva_01.pdf

(23/11/15)
Informe de valoració
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_01EJ/informe_valoracix_01.pdf

(25/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151106_01EJ/resolucio_final_01.pdf

(25/11/15)

     

Resolució de 19 d'octubre de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (59/2015 projecte
P12058)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151021_59P12058/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151021_59P12058/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 21 d'octubre de 2015

Termini de presentació 31 d'octubre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151021_59P12058/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151021_59P12058/llista_provisional.pdf

(04/11/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151021_59P12058/llista_definitiva.pdf

(09/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151021_59P12058/resolucio_final.pdf

(18/11/15)
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Resolució de 13 d'octubre de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (58/2015 projecte
P15020)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151014_58P15020/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151014_58P15020/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 14 d'octubre de 2015

Termini de presentació 24 d'octubre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151014_58P15020/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151014_58P15020/llista_provisonal_exclosos.pdf

(29/10/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151014_58P15020/llista_definitiva.pdf

(04/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151014_58P15020/resolucio_final.pdf

(04/11/15)

     

Resolució de 13 d'octubre de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (57/2015 projecte
Z00000 - Projecte Estalvi)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151014_57Z00000/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151014_57Z00000/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 14 d'octubre de 2015

Termini de presentació 24 d'octubre de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151014_57Z00000/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151014_57Z00000/llista_provisional.pdf

(29/10/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151014_57Z00000/llista_definitiva.pdf

(04/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151014_57Z00000/resolucio_final.pdf

(12/11/15)

     

Resolució de 2 d'octubre de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (56/2015 projecte
P14018)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151006_56P14018/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151006_56P14018/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 6 d'octubre de 2015

Termini de presentació 19 d'octubre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151006_56P14018/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151006_56P14018/llista_provisional.pdf

(21/10/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151006_56P14018/llista_definitiva.pdf

(26/10/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151006_56P14018/resolucio_final.pdf

(29/10/15)

     



27

Resolució de 2 d'octubre de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (55/2015 projecte
C09074)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151005_55C09074/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151005_55C09074/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 5 d'octubre de 2015

Termini de presentació 17 d'octubre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151005_55C09074/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151005_55C09074/llista_provisional.pdf

(21/10/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151005_55C09074/llista_definitiva.pdf

(26/10/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/151005_55C09074/resolucio_final.pdf

(29/10/15)

     

Resolució de 25 de setembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
en règim laboral per obra o servei determinats (54/2015
projecte C15028)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150925_54C15028/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150925_54C15028/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 25 de setembre de 2015

Termini de presentació 9 d'octubre de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150925_54C15028/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150925_54C15028/llista_provisional.pdf

(14/10/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150925_54C15028/llista_definitiva.pdf

(19/10/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150925_54C15028/resolucio_final.pdf

(26/10/15)

     

Resolució de 23 de setembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
en règim laboral per obra o servei determinats (53/2015
projecte P15024)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150915_53P15024/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150915_53P15024/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 24 de setembre de 2015

Termini de presentació 5 d'octubre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150915_53P15024/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150915_53P15024/llista_provisional.pdf

(07/10/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150915_53P15024/llista_definitiva.pdf

(13/10/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150915_53P15024/resolucio_final.pdf

(13/10/15)
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Resolució de 10 de setembre de 2015, per la qual es
convoca concurs de selecció per a formalitzar un contracte
en règim laboral per obra o servei determinats (52/2015
0000 - Projecte General SCT)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150915_520000ProjecteGeneralSCT/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150915_520000ProjecteGeneralSCT/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 15 de setembre de 2015

Termini de presentació 25 de setembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150915_520000ProjecteGeneralSCT/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150915_520000ProjecteGeneralSCT/llista_provisional.pdf

(30/09/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150915_520000ProjecteGeneralSCT/llista_definitiva.pdf

(05/10/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150915_520000ProjecteGeneralSCT/resolucio_final.pdf

(06/10/15)
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Resolució de 7 de setembre de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (51/2015 projecte
P11044)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150908_51P11044/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150908_51P11044/bases_i_annexos.pdf

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE 7 DE SETEMBRE DE
2015
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150908_51P11044/correccix_errades.pdf

Data de publicació 8 de setembre de 2015

Termini de presentació
1 8  d e  s e t e m b r e  d e  2 0 1 5
AMPLIACIÓ TERMINI 21 de setembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150908_51P11044/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150908_51P11044/llista_provisional.pdf

(23/09/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150908_51P11044/llista_definitiva.pdf

(30/09/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150908_51P11044/resolucio_final.pdf

(30/09/15)
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Resolució de 7 de setembre de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (50/2015 projecte
P15011)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150908_50P15011/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150908_50P15011/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 8 de setembre de 2015

Termini de presentació 18 de setembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150908_50P15011/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150908_50P15011/llista_provisional.pdf

(23/09/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150908_50P15011/llista_definitiva.pdf

(30/09/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150908_50P15011/resolucio_final.pdf

(30/09/15)

     

Resolució de 4 de setembre de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (49/2015 projecte
P12047)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150904_49P12047/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150904_49P12047/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 4 de setembre de 2015

Termini de presentació 14 de setembre de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150904_49P12047/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150904_49P12047/llista_provisional.pdf

(16/09/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150904_49P12047/llista_definitiva.pdf

(21/09/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150904_49P12047/resolucio_final.pdf

(23/09/15)

     

Resolució de 3 de setembre de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (48/2015 projecte
P15010)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_48P15010/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_48P15010/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 3 de setembre de 2015

Termini de presentació 8 de setembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_48P15010/solxlicitud.pdf

Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_48P15010/llista_provisional_i_definitiva.pdf

(15/09/15)
Resolució  final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_48P15010/resolucio_final.pdf

(16/09/15)
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Resolució de 2 de setembre de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar quatre contractes en
règim laboral per obra o servei determinats (47/2015
projecte P14051 (codi 2))
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_47P14051codi2/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_47P14051codi2/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 3 de setembre de 2015

Termini de presentació 14 de setembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_47P14051codi2/solxlictud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_47P14051codi2/llista_provisional.pdf

(16/09/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_47P14051codi2/llista_definitiva.pdf

(21/09/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_47P14051codi2/resolucio_final.pdf

(23/09/15)

     

Resolució de 2 de setembre de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (46/2015 projecte
P14051 (codi 1))
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_46P14051codi1/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_46P14051codi1/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 3 de setembre de 2015

Termini de presentació 14 de setembre de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_46P14051codi1/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_46P14051codi1/llist_provisional.pdf

(16/09/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_46P14051codi1/llista_definitiva.pdf

(21/09/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_46P14051codi1/resolucio_final.pdf

(23/09/15)

     

Resolució de 2 de setembre de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (45/2015 projecte
X15014)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_45X15014/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_45X15014/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 3 de setembre de 2015

Termini de presentació 14 de setembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_45X15014/solxlicitud.pdf

Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150903_45X15014/resolucio_final_DESERTA.pdf

(21/09/15)
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Resolució d'1 de setembre de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (44/2015 projecte
C15019)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150902_44C15019/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150902_44C15019/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 2 de setembre de 2015

Termini de presentació 12 de setembre de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150902_44C15019/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150902_44C15019/llista_provisional.pdf

(15/09/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150902_44C15019/llista_definitiva.pdf

(21/09/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150902_44C15019/resolucio_final.pdf

(23/09/15)

     

 

Resolució d'1 de setembre de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (43/2015 projecte
P11055)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150902_43P11055/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150902_43P11055/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 2 de setembre de 2015

Termini de presentació 12 de setembre de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150902_43P11055/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150902_43P11055/llista_provisional.pdf

(15/09/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150902_43P11055/llista_definitiva.pdf

(21/09/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150902_43P11055/resolucio_final.pdf

(23/09/15)

     

Resolució de 30 de juliol de 2015, per la qual es convoca un
procés selectiu per a la creació de la borsa de treball de
TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN RELACIONS
INTERNACIONALS (personal laboral, grup III) de la
Universitat de Lleida (3/2015 BL)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL3relacionsinternacionals/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL3relacionsinternacionals/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 31 de juliol de 2015

Termini de
presentació

15 de setembre de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL3relacionsinternacionals/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL3relacionsinternacionals/llista_provisional_bona.pdf

(22/09/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL3relacionsinternacionals/llista_definitiva.pdf

(07/10/15)
Convocatòria prova català
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL3relacionsinternacionals/prova_catala.pdf

(07/10/15)
Convocatòria prova primera fase
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL3relacionsinternacionals/prova_primera_fase.pdf

(07/10/15)
Resultat prova de català
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL3relacionsinternacionals/resultat_catala_relacions.pdf

(19/10/15)
Rectificació resultat prova de català
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL3relacionsinternacionals/rectificacio_resultat_catala.pdf

(19/10/15)
Resultat primera fase
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL3relacionsinternacionals/resultat_primera_fase.pdf

(30/10/15)
Resultat segona fase i convocatòria tercera fase
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL3relacionsinternacionals/resultat_segona_fase_convocatoria_tercera.pdf

(30/10/15)
Rectificació resultat segona fase, resultat tercera fase i
resultat final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL3relacionsinternacionals/resultat_final.pdf

(13/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL3relacionsinternacionals/resolucio_final.pdf

(16/11/15)
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Resolució de 30 de juliol de 2015, per la qual es convoca un
procés selectiu per a la creació de la borsa de treball de
TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN COOPERACIÓ
INTERNACIONAL (personal laboral, grup III) de la
Universitat de Lleida (2/2015 BL)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL2cooperaciointernacional/resolucix_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL2cooperaciointernacional/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 31 de juliol de 2015

Termini de presentació 15 de setembre de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL2cooperaciointernacional/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL2cooperaciointernacional/provisional_bona.pdf

(22/09/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL2cooperaciointernacional/llista_definitiva.pdf

(07/10/15)
Convocatòria prova català
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL2cooperaciointernacional/prova_catala.pdf

(07/10/15)
Convocatòria prova primera fase
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL2cooperaciointernacional/prova_primera_fase.pdf

(07/10/15)
Resultat prova de català
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL2cooperaciointernacional/resultat_catala_cooperacix.pdf

(19/10/15)
Rectificació resultat prova de català
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL2cooperaciointernacional/rectificacio_resultat_catala.pdf

(19/10/15)
Resultat primera fase
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL2cooperaciointernacional/Resultat_primera_fase.pdf

(28/10/15)
Resultat segona fase i convocatòria tercera fase
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL2cooperaciointernacional/resultat_segona_fase_i_convocatoria_tercera.pdf

(28/10/15)
Resultat tercera fase i resultat final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL2cooperaciointernacional/resultat_final.pdf

(03/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL2cooperaciointernacional/resolucio_final.pdf

(05/11/15)
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Resolució de 30 de juliol de 2015, per la qual es convoca un
procés selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball
D'OPERADORS INFORMÀTICS (personal laboral, grup III) de
la Universitat de Lleida (1/2015 BL)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL1operadors/resolucix_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL1operadors/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 31 de juliol de 2015

Termini de presentació 15 de setembre de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL1operadors/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL1operadors/provisional_bona.pdf

(22/09/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL1operadors/Llista_definitiva.pdf

(07/10/15)
Convocatòria prova català
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL1operadors/prova_catalx.pdf

(07/10/15)
Convocatòria prova primera fase
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL1operadors/convocatoria_prova_1a_fase.pdf

(07/10/15)
Aula prova
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL1operadors/aula_prova.pdf

(15/10/15)
Resultat prova de català
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL1operadors/resultat_catala_operadors.pdf

(19/10/15)
Rectificació resultat prova de català
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL1operadors/rectificacio_resultat_catala.pdf

(19/10/15)
Resultat primera fase
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL1operadors/resultat_primera_fase.pdf

(03/11/15)
Resultat segona fase i resultat final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL1operadors/resultat_segona_fase_i_resultat_final.pdf

(03/11/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150731_BL1operadors/resolucio_final.pdf

(05/11/15)
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Resolució de 16 de juliol de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (42/2015 projecte
P15007)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150717_42P15007/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150717_42P15007/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 17 de juliol de 2015

Termini de presentació 27 de juliol de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150717_42P15007/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150717_42P15007/llista_provisional.pdf

(30/07/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150717_42P15007/llista_definitiva.pdf

(02/09/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150717_42P15007/resolucio_final.pdf

(10/09/15)

     

Resolució de 15 de juliol de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (41/2015 projecte
X15014)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150715_41X15014/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150715_41X15014/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 15 de juliol de 2015

Termini de presentació 20 de juliol de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150715_41X15014/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150715_41X15014/llista_provisional.pdf

(22/07/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150715_41X15014/llista_definitiva.pdf

(28/07/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150715_41X15014/resolucio_final.pdf

(28/07/15)

     

Resolució de 15 de juliol de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (40/2015 projecte
P12069)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150715_40P12069/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150715_40P12069/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 15 de juliol de 2015

Termini de presentació 20 de juliol de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150715_40P12069/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150715_40P12069/llista_provisional.pdf

(22/07/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150715_40P12069/llista_definitiva.pdf

(27/07/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150715_40P12069/resolucio_final.pdf

(29/07/15)
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Resolució de 8 de juliol de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (39/2015 projecte
P14015)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150710_39P14015/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150710_39P14015/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 10 de juliol de 2015

Termini de presentació 20 de juliol de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150710_39P14015/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150710_39P14015/llista_provisional.pdf

(22/07/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150710_39P14015/llista_definitiva.pdf

(27/07/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150710_39P14015/resolucio_final.pdf

(30/07/15)

     

Resolució de 7 de juliol de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (38/2015 projecte
P14051 (codi 2))
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150708_38P14051codi2/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150708_38P14051codi2/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 8 de juliol de 2015

Termini de presentació 18 de juliol de 2015



45

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150708_38P14051codi2/solxlicitud.pdf

Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150708_38P14051codi2/resolucio_final_desert.pdf

(27/07/15)

     

Resolució de 7 de juliol de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (37/2015 projecte
P14051 (codi 1))
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150708_37P14051codi1/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150708_37P14051codi1/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 8 de juliol de 2015

Termini de presentació 18 de juliol de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150708_37P14051codi1/solxlicitud.pdf

Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150708_37P14051codi1/resolucio_final_desert.pdf

(27/07/15)

     

Resolució de 7 de juliol de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (36/2015 projecte
P11055)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150708-36P11055/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150708-36P11055/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 8 de juliol de 2015

Termini de presentació 18 de juliol de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150708-36P11055/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150708-36P11055/llista_provisional.pdf

(22/07/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150708-36P11055/llista_definitiva.pdf

(27/07/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150708-36P11055/resolucio_final.pdf

(28/07/15)

     

Resolució de 3 de juliol de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (35/2015 projecte
Diploma d'Estudis Hispànics (DEH) -1508-Q15001 (codi 2))
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150703_35DEHcodi2/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150703_35DEHcodi2/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 3 de juliol de 2015

Termini de presentació 13 de juliol de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150703_35DEHcodi2/solxlicicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150703_35DEHcodi2/llista_provisional.pdf

(16/07/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150703_35DEHcodi2/llista_definitiva.pdf

(22/07/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150703_35DEHcodi2/resolucio_final.pdf

(28/07/15)
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Resolució de 29 de juny de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (34/2015 projecte
G15004 i G15005)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150630-34G15004iG15005/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150630-34G15004iG15005/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 30 de juny de 2015

Termini de presentació 10 de juliol de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150630-34G15004iG15005/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150630-34G15004iG15005/llista_provisional.pdf

(14/07/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150630-34G15004iG15005/llista_definitiva.pdf

(20/07/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150630-34G15004iG15005/resolucio_final.pdf

(23/07/15)

   

Resolució de 26 de juny de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (33/2015 projecte
G15003
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150630_33G15003/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150630_33G15003/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 30 de juny de 2015

Termini de presentació 10 de juliol de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150630_33G15003/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150630_33G15003/llista_provisional.pdf

(14/07/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150630_33G15003/llista_definitiva.pdf

(20/07/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150630_33G15003/resolucix_final.pdf

(22/07/15)

   

Resolució de 17 de juny de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (30/2015 projecte
Diploma d'Estudis Hispànics (DEH) -1508-Q15001 (codi 1))
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150629-30DEHcodi1/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150629-30DEHcodi1/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 29 de juny de 2015

Termini de presentació 9 de juliol de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150629-30DEHcodi1/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150629-30DEHcodi1/llista_provisional.pdf

(14/07/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150629-30DEHcodi1/llista_definitiva.pdf

(20/07/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150629-30DEHcodi1/resolucix_final.pdf

(28/07/15)
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Resolució de 19 de juny de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (32/2015 projecte
P14014)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150622_32P14014/Resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150622_32P14014/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 22 de juny de 2015

Termini de presentació 2 de juliol de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150622_32P14014/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150622_32P14014/llista_provisional.pdf

(03/07/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150622_32P14014/llista_definitiva.pdf

(07/07/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150622_32P14014/resolucio_final.pdf

(16/07/15)

     

Resolució de 19  de juny de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (31/2015 projecte
C15018)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150622_31C15018/Resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150622_31C15018/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 22 de juny de 2015

Termini de presentació 2 de juliol de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150622_31C15018/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150622_31C15018/llista_provisional.pdf

(03/07/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150622_31C15018/llista_definitiva.pdf

(07/07/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150622_31C15018/resolucio_final.pdf

(10/07/15)

     

Resolució de 15 de juny de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (29/2015 projecte
P15011)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150616_29P15011/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150616_29P15011/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 16 de juny de 2015

Termini de presentació 22 de juny de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150616_29P15011/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150616_29P15011/llista_provisional.pdf

(25/06/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150616_29P15011/llista_definitiva.pdf

(29/06/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150616_29P15011/resolucix_final.pdf

(30/06/15)
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Resolució de 15 de juny de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (28/2015 projecte
P13010)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150615_28P13010/Resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150615_28P13010/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 15 de juny de 2015

Termini de presentació 25 de juny de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150615_28P13010/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150615_28P13010/llista_provisional.pdf

(30/06/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150615_28P13010/llista_definitiva.pdf

(03/07/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150615_28P13010/resolucio_final.pdf

(08/07/15)

     

Resolució de 9 de juny de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (27/2015 projecte
C15014)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150610_27C15014/resolucio_convocatxria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150610_27C15014/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 10 de juny de 2015

Termini de presentació 20 de juny de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150610_27C15014/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150610_27C15014/llista_provisional.pdf

(23/06/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150610_27C15014/llista_definitiva.pdf

(29/06/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150610_27C15014/resolucio_final.pdf

(30/06/15)

     

Resolució de 3 de juny de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (26/2015 projecte
G15004)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150603_26G15004/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150603_26G15004/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 3 de juny de 2015

Termini de presentació 13 de juny de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150603_26G15004/solicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150603_26G15004/llista_provisional.pdf

(16/06/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150603_26G15004/llista_definitiva.pdf

(19/06/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150603_26G15004/resolucio_final.pdf

(25/06/15)
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Resolució de 3 de juny de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (25/2015 projecte
P12041)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150603_25P12041/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150603_25P12041/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 3 de juny de 2015

Termini de presentació 13 de juny de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150603_25P12041/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150603_25P12041/llista_provisional.pdf

(16/06/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150603_25P12041/llista_definitiva.pdf

(19/06/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150603_25P12041/resolucio_final.pdf

(26/06/15)

     

Resolució de 20 de maig de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (24/2015 projecte
P12036)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150522_24P12036/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150522_24P12036/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 22 de maig de 2015

Termini de presentació 1 de juny de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150522_24P12036/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150522_24P12036/llista_provisional.pdf

(03/06/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150522_24P12036/llista_definitiva.pdf

(08/06/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150522_24P12036/resolucio_final.pdf

(09/06/15)

     

Resolució de 15 de maig de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (23/2015 projecte
P14041)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150518_23P14041/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150518_23P14041/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 18 de maig de 2015

Termini de presentació 28 de maig de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150518_23P14041/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150518_23P14041/llista_provisional.pdf

(01/06/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150518_23P14041/llista_definitiva.pdf

(05/06/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150518_23P14041/resolucio_final.pdf

(08/06/15)
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Resolució de 12 de maig de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (convocatòria 22/2015)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150513_22PRamonAlbajes/Resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150513_22PRamonAlbajes/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 13 de maig de 2015

Termini de presentació 23 de maig de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150513_22PRamonAlbajes/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150513_22PRamonAlbajes/llista_provisional.pdf

(26/05/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150513_22PRamonAlbajes/llista_definitiva.pdf

(28/05/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150513_22PRamonAlbajes/resolucio_final.pdf

(28/05/15)

 

Resolució de 4 de maig de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (21/2015 projecte
P12045)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150505_21P12045/Resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150505_21P12045/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 5 de maig de 2015

Termini de presentació 15 de maig de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150505_21P12045/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150505_21P12045/llista_provisional.pdf

(19/05/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150505_21P12045/llista_definitiva.pdf

(22/05/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150505_21P12045/resolucio_final.pdf

(27/05/15)

 

Resolució de 4 de maig de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (20/2015 projecte
G15006)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150505_20G15006/Resolucix_convocatxria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150505_20G15006/Bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 5 de maig de 2015

Termini de presentació 15 de maig de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150505_20G15006/Solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150505_20G15006/llista_provisional.pdf

(19/05/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150505_20G15006/llista_definitiva.pdf

(22/05/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150505_20G15006/resolucio_final.pdf

(28/05/15)
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Resolució de 20 d'abril de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (19/2015 projecte
P14022)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150421_19P14022/Resolucio_convocatxria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150421_19P14022/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 21 d'abril de 2015

Termini de presentació 2 de maig de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150421_19P14022/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150421_19P14022/llista_provisional.pdf

(05/05/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150421_19P14022/llista_definitiva.pdf

(12/05/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150421_19P14022/Resolucio_final.pdf

(12/05/15)

 

Resolució de 18 de març de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (18/2015 projecte
P14018)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150320_18P14018/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150320_18P14018/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 20 de març de 2015

Termini de presentació 30 de març de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150320_18P14018/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150320_18P14018/Llista_provisional.pdf

(07/04/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150320_18P14018/llista_definitiva.pdf

(13/04/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150320_18P14018/Resolucio_final.pdf

(13/04/15)

 

Resolució de 18 de març de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (17/2015 projecte
P14018)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150320_17P14018/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150320_17P14018/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 20 de març de 2015

Termini de presentació 30 de març de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150320_17P14018/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150320_17P14018/Llista_provisional.pdf

(07/04/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150320_17P14018/llista_definitiva.pdf

(13/04/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150320_17P14018/Resolucio_final.pdf

(13/04/15)
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Resolució de 10 de març de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (16/2015 projecte
Estalvi Z00000)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150311_16EstalviZ00000/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150311_16EstalviZ00000/bases_i_annexos.pdf

CORRECCIÓ ERRADES
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150311_16EstalviZ00000/correccio_errades.pdf

Data de publicació 11 de març de 2015

Termini de presentació 21 de març de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150311_16EstalviZ00000/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150311_16EstalviZ00000/llista_provisional.pdf

(25/03/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150311_16EstalviZ00000/llista_definitiva.pdf

(07/04/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150311_16EstalviZ00000/Resolucio_final.pdf

(13/04/15)

   

Resolució de 9 de març de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (15/2015 projecte
C09027)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150311_15C09027/resoucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150311_15C09027/bases_i_annexos.pdf
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Data de publicació 11 de març de 2015

Termini de presentació 21 de març de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150311_15C09027/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150311_15C09027/llista_provisional.pdf

(24/03/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150311_15C09027/llista_definitiva.pdf

(27/03/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150311_15C09027/resolucio_final.pdf

(27/03/15)

 

Resolució de 2 de març de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (14/2015 projecte
P14017)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150303_14P14017/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150303_14P14017/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 3 de març de 2015

Termini de presentació 13 de març de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150303_14P14017/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150303_14P14017/llista_provisional.pdf

(17/03/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150303_14P14017/llista_definitiva.pdf

(23/03/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150303_14P14017/resolucio_final.pdf

(27/03/15)
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Resolució de 27 de febrer de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (13/2015 projecte
C13054)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150302_13C13054/Resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150302_13C13054/Bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 2 de març de 2015

Termini de presentació 12 de març de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150302_13C13054/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150302_13C13054/lllista_provisional.pdf

(16/03/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150302_13C13054/llista_definitiva.pdf

(20/03/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150302_13C13054/resolucio_final.pdf

(25/03/15)

 

Resolució de 25 de febrer de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (12/2015 projecte
X13027 i projecte X08019)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150225_12X13027_X08019/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150225_12X13027_X08019/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 25 de febrer de 2015

Termini de presentació 7 de març de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150225_12X13027_X08019/solxlicitud.pdf

Llista provisional 10/03/15)(
Llista definitiva (16/03/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150225_12X13027_X08019/Resolucio_final.pdf

(16/03/15)

 

Resolució de 9 de febrer de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (11/2015 projecte
P12044)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150210_11P12044/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150210_11P12044/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 10 de febrer de 2015

Termini de presentació 20 de febrer de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150210_11P12044/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150210_11P12044/llista_provisional.pdf

(24/02/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150210_11P12044/llista_definitiva.pdf

(27/02/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150210_11P12044/resolucio_final.pdf

(05/03/15)
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Resolució de 3 de febrer de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (10/2015 projecte
C13054)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150204_10C13054/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150204_10C13054/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 4 de febrer de 2015

Termini de presentació 14 de febrer de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150204_10C13054/solxlicitud.pdf

Llista provisional (18/02/15)
Llista definitiva (23/02/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150204_10C13054/resolucio_final.pdf

(25/02/15)

 

Resolució de 29 de gener de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (9/2015 projecte
P14037)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150202_9P14037/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150202_9P14037/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 2 de febrer de 2015

Termini de presentació 12 de febrer de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150202_9P14037/solxlicitud.pdf

Llista provisional (16/02/15)
Llista definitiva (20/02/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150202_9P14037/resolucio_final.pdf

(25/02/15)

     

Resolució de 29 de gener de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (8/2015 projecte
P14037)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150202_8P14037/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150202_8P14037/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 2 de febrer de 2015

Termini de presentació 12 de febrer de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150202_8P14037/solxlicitud.pdf

Llista provisional (16/02/15)
Llista definitiva (20/02/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150202_8P14037/resolucio_final.pdf

(25/02/15)

  
 



65

Resolució de 29 de gener de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (7/2015 projecte
P14048)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150202_7P14048/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150202_7P14048/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 2 de febrer de 2015

Termini de presentació 12 de febrer de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150202_7P14048/solxlicitud.pdf

Llista provisional (16/02/15)
Llista definitiva (20/02/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150202_7P14048/resolucio_final.pdf

(25/02/15)

 

Resolució de 28 de gener de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (6/2015 projecte
G13003)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150128_6G13003/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150128_6G13003/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 28 de gener de 2015

Termini de presentació 7 de febrer de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150128_6G13003/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150128_6G13003/llista_provisional.pdf

(10/02/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150128_6G13003/llista_definitiva.pdf

(13/02/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150128_6G13003/resolucio_final.pdf

(13/02/15)

 

Resolució de 26 de gener de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (5/2015 projecte
C13049)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150127_5C13049/Resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150127_5C13049/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 27 de gener de 2015

Termini de presentació 6 de febrer de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150127_5C13049/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150127_5C13049/llista_provisional.pdf

(10/02/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150127_5C13049/llista_definitiva.pdf

(13/02/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150127_5C13049/resolucio_final.pdf

(20/02/15)
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Resolució de 19 de gener de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (4/2015 projecte
P11052)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150120_4P11052/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150120_4P11052/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 20 de gener de 2015

Termini de presentació 30 de gener de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150120_4P11052/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150120_4P11052/llista_provisional.pdf

(02/02/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150120_4P11052/llista_definitiva.pdf

(06/02/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150120_4P11052/Resolucio_final.pdf

(10/02/15)

 

Resolució de 16 de gener de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (3/2015 projecte
P11052)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150116_3P11052/resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150116_3P11052/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 16 de gener de 2015

Termini de presentació 26 de gener de 2015
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Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150116_3P11052/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150116_3P11052/llista_provisional.pdf

(28/01/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150116_3P11052/llista_definitiva.pdf

(02/02/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150116_3P11052/Resolucio_final.pdf

(10/02/15)

   

Resolució de 16 de gener de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (2/2015 projecte
P12047)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150116_2P12047/Resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150116_2P12047/bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 16 de gener de 2015

Termini de presentació 26 de gener de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150116_2P12047/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150116_2P12047/llista_provisional.pdf

(28/01/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150116_2P12047/llista_definitiva.pdf

(02/02/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150116_2P12047/Resolucio_final.pdf

(04/02/15)
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Resolució de 12 de gener de 2015, per la qual es convoca
concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim
laboral per obra o servei determinats (1/2015 projecte
P14041)
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150112_1P14041/Resolucio_convocatoria.pdf

      
Bases i annexos de la convocatòria
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150112_1P14041/Bases_i_annexos.pdf

Data de publicació 12 de gener de 2015

Termini de presentació 22 de gener de 2015

Seguiment Sol·licitud
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150112_1P14041/solxlicitud.pdf

Llista provisional
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150112_1P14041/llista_provisional.pdf

(23/01/15)
Llista definitiva
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150112_1P14041/llista_definitiva.pdf

(28/01/15)
Resolució final
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/personal/.galleries/docs/PAS/Concursos/150112_1P14041/Resolucio_final.pdf

(30/01/15)


