
 
 
EDICTE de 15 de juny de 2022, pel qual es fa pública la llista provisional 
d’admesos i exclosos i la llista del compliment dels coneixements 
lingüístics, al procés selectiu de la convocatòria amb referència 20/2022 
de diverses places de professorat laboral temporal (professorat associat), 
per al primer semestre i anuals del curs 2022/2023 
 
 
 
En compliment dels articles 3 i 5 del Reglament per a la selecció del professorat laboral 
permanent i temporal a la Universitat de Girona, aprovat en sessió 5/05 del Consell de 
Govern de 26 de maig de 2005, i d’acord amb Normativa sobre l'acreditació del 
coneixement lingüístic en els processos d'accés i selecció del personal docent i 
investigador UdG, aprovat per Consell de Govern, en la sessió 6/11 de 28 de juliol de 
2011, es fa pública: 
 

1. La llista provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu per la qual es 
convoquen a concurs públic diverses places professorat laboral temporal 
(professorat associat), per al primer semestre i anuals del curs 2022/2023 

2. La llista del compliment dels coneixements lingüístics 
 
Els candidats exclosos podran esmenar el motiu d’exclusió a partir del dia 16 de juny 
de 2022 fins el 20 de juny de 2022, ambdós inclosos. 
 
Les esmenes s’hauran de presentar a través de l’aplicació informàtica 
https://aserv2.udg.edu/contractacioPDI. 
 
En cas que esteu exclosos per no acreditar estar exercint fora de l'àmbit acadèmic 
universitari, com a especialista de reconeguda competència, una activitat remunerada 
laboral, professional o a l'administració pública, podeu sol·licitar a l’enllaç web de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social la Vida laboral i esmenar-ho. 
 
En cas que obtingueu el certificat del coneixement lingüístic amb posterioritat a la 
publicació d’aquest Edicte, no s’haurà d’acreditar durant el procés selectiu si no en el 
moment de la contractació si aquesta escau. 
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