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1.- PABLO PAREJA ALCARAZ (TCAT) (Vicerector adjunt al rector i de Professorat i de Relacions amb la Comunitat), 05/07/2022
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Convocatòria :MELIS-INV-TEMP-2022-06
Expedient: X2022011370

Resolució per la qual s'aprova i es fa pública la relació definitiva d'aspirants
admesos i exclosos de la convocatòria d’un plaça de personal investigador en règim
de contractació de durada temporal del Departament de Medicina i Ciències de la
Vida de la Universitat Pompeu Fabra (convocatòria núm. MELIS-INV-TEMP2022-06)
Atenent a les bases de la convocatòria d’un plaça de personal investigador en règim de
contractació de durada temporal del Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la
Universitat Pompeu Fabra resolució del rector de data 21/06/2022
En ús de les atribucions que em confereix l'article 52 en relació amb la competència
prevista a l’article 5d) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats pel Decret
209/2003, de 9 de setembre, modificat per l’acord GOV/203/2010, de 9 de novembre; i
per ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost,
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HE RESOLT:
Aprovar i fer pública al web de la Universitat Pompeu Fabra
(https://www.upf.edu/web/biomed/job-offers) la relació definitiva d'aspirants admesos i
exclosos de la convocatòria d’un plaça de personal investigador en règim de contractació
de durada temporal del Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat
Pompeu Fabra (convocatòria núm. MELIS-INV-TEMP-2022-06).

Nom i cognoms

Document
identificatiu

Javier
Prado
Martinez
Tito
Rafael
Ferreira Mendes

Admès/Exclòs

Motiu exclusió

Admès
Admès

Pablo Pareja Alcaraz
Vicerector adjunt al rector i de Professorat i de Relacions amb la Comunitat
p.d. Resolució 31/05/2021, modificada per resolució 22/09/2021 i 15/02/2022
Barcelona, a data de la signatura electrònica

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució a la web de la Universitat Pompeu Fabra.
Les persones interessades també poden interposar potestativament un recurs de reposició
davant el rector en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació
d'aquesta resolució a la web de la Universitat Pompeu Fabra, cas en el qual no es podrà
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interposar el recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament o s'hagi
produït la desestimació per silenci del recurs de reposició interposat.

