Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos

Resolución reitoral pola que se publica a listaxe definitiva de persoas con bolsa concedida no
programa de axudas “alén do Miño” para a realización de prácticas externas polo estudantado da
Universidade de Vigo no marco do eures transfronteirizo Galicia – norte de Portugal
De conformidade co establecido no punto 8 do anexo I da Resolución Reitoral do 27 de maio de
2022 no que se regulan as bases da convocatoria de axudas “alén do Miño” para a realización de
prácticas externas polo estudantado da Universidade de Vigo no marco do eures transfronteirizo
Galicia – norte de Portugal, á vista da proposta da comisión de avaliación e tendo en conta que o
número de solicitudes admitidas é inferior o de axudas convocadas
esta Reitoría RESOLVE:
1. Elevar a definitiva a listaxe provisoria de solicitudes con bolsa concedida.
2. Publicar a listaxe definitiva de persoas con bolsa concedida (anexo I). As persoas con bolsa

concedida deberán entregar a través da sede electrónica (e enviar copia a
bolsasformacion@uvigo.es) no prazo de tres días desde a publicación da resolución definitiva a
seguinte documentación:

• TA2
• Modelo 145
A persoa bolseira presentarase no lugar, día e hora que lle indique a Área de Emprego e
Emprendemento mediante comunicación ao enderezo electrónico indicado na solicitude.
Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso perante a
xurisdición contencioso administrativa, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte
da súa publicación (ou dende o día seguinte ao recibimento da súa notificación), de conformidade
co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa.
As persoas interesadas poderán optar por interpoñer contra esta resolución recurso de
reposición, no prazo dun mes contados a partir do dia seguinte á publicación da presente
resolución (ou dende o día seguinte ó recibo desta notificación), perante o mesmo órgano que a
ditou. Neste caso non se poderá interpoñer un recurso contencioso-administrativo ata que sexa
resolto expresamente ou se producira a desestimación presunta do recurso de reposición
interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.
Vigo, na data de sinatura electrónica
O Reitor
Manuel Joaquín Reigosa Roger
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ANEXO I
LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA
Apelido1
Moreu

Apelido2
Badia

Nome
Ignacio

Contía
1.200 €
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