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RESOLUCION REITORAL DO T DE XULLO POI.A QUE SE RESOLUE
A CONCESIÓN DO II PREMIO DE CREACTÓN DE MA7-ERIAIS E
RECURSOS DOCENT-ES CON PERSPECTIUA OZ XN¡¡NNO DA
LTNIUERSIDADEDE WGO ANTONIA ENNNÍWUONUNAS
De conformidade co eshblecido na resoluciónreitoral do 30101/2014pola que se convocou o II
Premio de creación de materiais e recursosdocentescon perspectivade xénero da Universidadede Vigo
ANTONIA

FERRÍN MOREIRAS co obxectivo de axudar á introdución da perspectivade xénero na

docencia, de acordo coa acta do xurado nomeado para a súa resolución e en virtude das facultades
outorgadaspola [,ei Orgrínica 612001,de 21 de decembro, modificada pola Lei 4/2007, de 12 de abril de
Universidadese o artigo 58 do Decreto 7/2010, de 14 de xaneiro, polo que se aproban os Estatutosdesta
Universidade.
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ESTAREITORIA RESOL\¡E:

Declarar desertoso primeiro premio e o accésitdo II Premio de creación de materiaise recursosclocentes
con perspectivade xénero da Llniverisdadede vigo ANToNIA

FERRÍN MOREIRAS.

Contra esta resolución, que esgola a vía administrativa,poderá interpoñerse recurso perarlte 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, reg'uladora da Xurisdición
Con ten cioso-A dm in istraü ua
Así e todo, as persoas interesadaspodenín opLar por interpor contra esta rsolución recurso cle
reposición no prazo de un mes contado a partir do día seguinte á publicación da presente resolución,
perante o mesmo órgano que a dictou. Neste caso non caberá interpoñer o recurso contenciosoadministrativoa¡rtescitado namentresnon recaiaresolución expresaou presuntado recurso de reposición,
de acordo co disposto na Lei 4/99, do 13 de xaneiro, modificadora da Lei 30/92, do 26 de novembro de
Réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento admnistrativo común.
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