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RESOLUCIÓN REITORAL DE 8 DE OUTUBRO DE 2021
POLA QUE SE AMPLÍA O PRAZO PARA A PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL
INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN DA
UNIVERSIDADE DE VIGO, 2021.
A Resolución reitoral de 28 de xullo de 2021 pola que se publican as bases das axudas para a contratación
de persoal investigador predoutoral en formación da Universidade de Vigo, 2021 establecía na súa base oitava
que «o prazo de presentación de solicitudes comezará o 1 de setembro e permanecerá aberto ata o 8 de
outubro de 2021.»
Detectada unha incidencia técnica que imposibilita o funcionamento ordinario do Sistema Unificado de
Xestión de Investigación (SUXI), medio establecido pola convocatoria para elaborar as solicitudes para
axudas convocadas pola citada resolución, en base ao artigo 32.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas,

ESTA REITORÍA RESOLVE:
Ampliar o prazo ata o 15 de outubro de 2021 para a presentación de solicitudes das axudas para a contratación
de persoal investigador predoutoral en formación da Universidade de Vigo, 2021 convocadas mediante a
resolución reitoral de 28 de xullo de 2021.
Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso ante a xurisdición
contencioso-administrativa no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á súa publicación, de
conformidade co disposto na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contenciosoadministrativa.
As persoas interesadas poderán optar por interpoñer contra esta resolución recurso de reposición, no prazo
de un mes contado a partir do día seguinte á publicación da presente resolución, ante o mesmo órgano que a
ditou. Neste caso non se poderá interpoñer un recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto
expresamente ou se produciu a desestimación presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto
no artigo 123.2 de a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas.
O REITOR
P.D. R.R. 26/05/2020 (DOG de 4 de xuño)
A vicerreitora de Investigación
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