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RESOLUCIÓN REITORAL DO 27 DE DECEMBRO DE 2019 POLA QUE SE AMPLIA O PRAZO
DA CONVOCATORIA DO PROCESO DE SELECCIÓN DE TITULACIONS UNIVERSITARIAS
OFICIAIS DE MASTER IMPARTIDAS POLA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO
2019/20, PARA OPTAR Á CONCESIÓN DA MENCION DE EXCELENCIA POLA XUNTA DE GALICIA.

Por Resolución Reitoral do día 2 de decembro de 2019, convocouse un proceso
de selección en réxime de concorrencia competitiva, de titulacións universitarias
oficiais de máster impartidas pola Universidade de Vigo no curso académico 2019/20,
para optar á concesión da Mención de Excelencia pola Xunta de Galicia.
No punto 3 de dita convocatoria establecíase un prazo de presentación de
propostas que terminaba o día 17 de decembro de 2019, ás 14:00 horas.
Toda vez que a Xunta de Galicia publicou unha orde pola que amplía o prazo
de presentación de solicitudes para a concesión da mención de excelencia a titulacións
universitarias oficiais de máster por parte das universidades do Sistema Universitario de
Galicia (Orde do 12 de decembro de 2019 da Consellería de Educación, Universidade
e Formación Profesional – DOG do 24 de decembro de 2019),
ESTA REITORÍA RESOLVE:

Ampliar ata o 22 de xaneiro de 2020 ás 14:00 horas o prazo de presentación de
solicitudes previsto no punto 2 da base terceira da Resolución Reitoral de 2 de
decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á
convocatoria por parte dos centros para participar no proceso de selección, en réxime
de concorrencia competitiva, entre as titulacións de máster que se imparten na
Universidade de Vigo, para optar a obter a mención de Master Universitario Excelente
da Xunta de Galicia.
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 á súa publicación, 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 día seguinte á publicación da
presente resolución, 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, 27 de decembro de 2019
O reitor
P.D. (R.R. do 1 de decembro de 2018, DOG do 7)
O Vicerreitor de Ordenación Académica e Profesorado

Manuel Ramos Cabrer
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