Universitat de Lleida

Resolució de 21 d’octubre de 2016, de la Universitat de Lleida (UdL), per la qual s’aprova la
llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria de Resolució de 28 de
setembre de 2016, per la qual es convocava concurs de selecció per formalitzar un contracte
laboral de durada determinada, sota la modalitat d’obra o servei determinat, mitjançant el
qual el persona contractada prestarà els seus serveis com a investigador/a postdoctoral. Codi
de la convocatòria 0881
Concurs de selecció per formalitzar un contracte laboral durant un període catorze mesos a
temps complet, sota la modalitat d’obra o servei determinat, com a d’investigador/a postdoctoral
per fer l’aplicació de materials de canvi de fase en sistemes constructius, en relació amb
el projecte “Soluciones innovadoras de fachadas prefabricadas de hormigón con PCMS para
edificios de consumo de energia casi nulo “INPHASE” (referència RTC-2015-3583-5), finançat
per FEDER i MINECO, i gestionat des de l’ORDI amb el codi P15029.
D’acord amb el punt 4.1 de les bases de la convocatoria s’aprova la llista provisional d’aspirants
admesos i exclosos, per tal que sigui publicada a la página web del Vicerectorat de Recerca:
http://www.udl.cat/recerca/convoca/postdoctoral.html
PERSONES ADMESES
Cognoms, nom
Navarro Farré, Lidia

NIF
47902269P

Es recorda als aspirants que, en cap cas es tindran en compte condicions o mèrits no al·legats ni
justificats de la forma prevista en el punt 3.1.e) de les bases de la convocatòria.
D’acord amb el punt 4.2 de les bases de la convocatòria, els aspirants disposaran d’un termini
de tres dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta relació, per tal
d’esmenar, si escau, els defectes de la sol·licitud.
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