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nzsotuuónr RETTqRALDo 20 DE sETEivtBRoDE 2016porA euE sE
RESoLVE,q cotvczstów Do rv pREMroon cnnquów DE MATERTaIS
E
RECI]RSOSDOCENTESCONPERSPECTWA
OZ XZXZNO DA LINIUERSIDADE
DE WGOANTONIA rZnnnVnrOnZn¿S
De corrfbrmidade co establecidoua resolución reitora-ldo 1210212016pola que se couvocou o IV
Premio de creacióu de materiais e recursosdoceutescou perspectivade xénero da Ulliversidade de Vigo
ANTONIA

FERRÍN MOREIRAS co obxectivo cle aruclar á introdución cla perspectivacle xénero na

docetrcia, de acordo coa acla do xurado nomeado para a súa resolución e en ürnrde das f'acultades
outorgadaspola Lei Orgáuica 612001,de 2 I de decembro, modificada pola Lei 412007
, de 12 cle abril de
flrriversidadese o artigo 58 do Decreto 7120L0,de 14 de xaneiro,polo que se aprobanos Estatutos¡lesta

Universidade,

univ*rsidriciecieViga fte:rist"c Herei

ES'lA RtrITORÍA RESOLVE:

5aíde zutr.
t*'!*üfi*ISt1ü
'¡ü/**i1fi1ü::38:4S

premios:
1. Conceder
os seguintes

Primeiro premio: "O xénero nos ollos. Estratexiaspara educar con ( e pese ás )
curiculares"
Accésit Deserto
2. Non admitir no concurso o material titulado .Economía: un asur)tode mulleres) por llorl cumplir os
requisitosda convocatoriapara a súapresenlacióu.
Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa,poderá interpoñerse recurSo peralte a
xurisdicióu contetrcioso-administrativa,
llo prazo de dous meses contados dende o día seguinte á súa
pulrlicaciórr, de confbrmidacle co disposto ta Lei 2g/IggS do t3 de xullo, reguladora da -Xurisdición
Conten cioso-A dmai stratt ua.
Así e todo, as persoas itrteresadas poderi{l

optar por interpor contra esta rsolución recurso de

reposición no prazo cle un mes conhdo a partir do día seguinte á publicación da preseute resolución,
perar)te o mesmo órgano que a dictou. Neste caso non caberá interpoírer

o recurso contencioso-

admirlistrativo antes citado namentres norr recaia resolución expresa ou presunla do recurso de reposición,
<le acordo co disposto ta Lei 4/99, do I3 de xaneiro, modtfiadora
Réxime xuÍdico

das adtnúistraciótts

Dilixenciaparafacerconstarqueestaresoluciónse
publicano taboleirode anunciosdesrexistrosda
Universidade
de Vigo o vintede setembrodedous

públicas e do procedemento

Vigo,

da Leí 30/92, do 26 de novembro
administraüvo común.
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