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Vicerreitoría de Responsabilidade Social,
Internacionalización e Cooperación
Oficina de Relacións Internacionais

RESOLUCIÓN REITORAL DO 20 DE FEBREIRO DE 2020
POLA QUE SE PUBLICA A RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE
PERSOAS
CANDIDATAS
SELECCIONADAS
DA
CONVOCATORIA DE BOLSAS ERASMUS+ KA107 PARA
ALUMNADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO CON PAÍSES
ASOCIADOS

En virtude do disposto na Resolución Reitoral de 19 de novembro de 2019 pola que se abre a
convocatoria de boslas Erasmus+ KA107 para alumnado da Universidade de Vigo con países
asociados, e publicada a Resolución Reitoral de 12 de febreiro de 2020, pola que se publicaron
as listaxes provisorias de persoas candidatas seleccionadas e unha vez rematado o prazo de
reclamacións, esta Reitoría:

RESOLVE

1. Publicar a listaxe definitiva de persoas candidatas seleccionadas. Anexo I

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 dia 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.

O reitor
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