Correcció	
  d’errades	
  Proposta	
  Tribunal	
  Relació	
  de	
  Plaça	
  i	
  Candidat	
  Proposat	
  
On	
  diu:	
  	
  
	
  
DEPARTAMENT
Filologia
Espanyola,
Moderna i Clàssica

PLAÇA
Aj. dr.

ÀREA DE CONEIXEMENT
CANDIDAT
Filologia Anglesa. Perfil docent: Llengua i María Pérez Blanco
lingüística anglesa. Perfil com a investigador:
Llengua i lingüística anglesa.

Contra aquesta proposta de la comissió, els candidats poden presentar un recurs d’alçada davant el Rector de la Universitat de les Illes Balears en el termini d’un mes comptador

des del dia 8 de novembre de 2016, d’acord amb el que disposa el primer paràgraf del tretzè apartat de l’article 10 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual
es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears, en la redacció que en fa el Decret
21/2006, de 10 de març (BOIB núm. 39, de 18 de març), i el Decret 41/2013, de 6 de setembre (BOIB núm. 124, de 7 de setembre).

	
  
Ha	
  de	
  dir:	
  	
  
	
  
DEPARTAMENT
Filologia
Espanyola,
Moderna i Clàssica

PLAÇA
Aj. dr.

ÀREA DE CONEIXEMENT
Filologia Anglesa. Perfil docent: Llengua i
lingüística anglesa. Perfil com a investigador:
Llengua i lingüística anglesa.

CANDIDAT
1. María Pérez Blanco
2. Juan José Bermúdez de Castro
Acaso
3. Catalina Ribas Segura
4. Noelia Díaz Vicedo

Contra aquesta proposta de la comissió, els candidats poden presentar un recurs d’alçada davant el Rector de la Universitat de les Illes Balears en el termini
d’un mes comptador des del dia 9 de novembre de 2016, d’acord amb el que disposa el primer paràgraf del tretzè apartat de l’article 10 del Decret 104/2002,
de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears, en la redacció que
en fa el Decret 21/2006, de 10 de març (BOIB núm. 39, de 18 de març), i el Decret 41/2013, de 6 de setembre (BOIB núm. 124, de 7 de setembre).

Palma, 8 de novembre de 2016
La vicerectora de Professorat
i Seus Universitàries,
M. Antònia Fornés

