EDICTE de 7 de novembre de 2019, pel qual es fa pública la llista definitiva
d’admesos i exclosos al procés selectiu per a la contractació de personal
docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter, i la llista definitiva
del compliment dels coneixements lingüístics, de la plaça amb referència
UdG-LE-8052, de Màquines i Motors Tèrmics, convocada per resolució de
9 de setembre de 2019, conv. 13/2018.
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 modificat en determinats preceptes relatius a
l’acreditació de la llengua pròpia i altres llengües oficials, per acord del Consell de
Govern en la sessió núm. 5/06, de 25 de maig de 2006, es fa pública:
1. la llista definitiva d’admesos i exclosos al procés selectiu per a la contractació de
personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter , de la plaça amb
referència UdG-LE-8052, de Màquines i Motors Tèrmics, convocada a concurs per
resolució de 9 de setembre de 2019.
2. la llista definitiva del compliment dels coneixements lingüístics.

Girona, 7 de novembre de 2019
Glòria Plana Yanes

La Cap del Servei de Recursos Humans

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les
persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el rector de la Universitat de Girona en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

