
 
  
 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONTRATACIÓN PARA A PRAZA 
 BEATRIZ GALINDO JUNIOR BEAGAL18/00143 NO ÁMBITO DE MATEMÁTICAS 

 
De acordo co artigo 12.2 da Resolución de data 23/04/2019 da Universidade da Coruña pola que 
se establecen as bases reguladoras e a convocatoria Beatriz Galindo Junior BEAGAL18/00143 no 
ámbito de Matemáticas, esta Reitoría, no uso das súas atribucións, resolve: 
 
1.- Dar carácter definitivo á candidatura seleccionada: 
 

CODIGO SOLICITUDE APELIDOS E NOME ESTADO 
BGP18/00154 LÓPEZ CHEDA, ANA SELECCIONADA 

 
2.- Autorizar a contratación, nas condicións establecidas pola convocatoria, da candidata Dona Ana 
López Cheda. 
 
3.- A candidata seleccionada deberá presentar a documentación acreditativa de todos os requisitos 
establecidos e méritos alegados na súa solicitude nun prazo máximo de quince dÍas hábiles, a contar 
dende o día seguinte ao da publicación desta resolución. A non acreditación ou a acreditación 
incompleta de méritos e requisitos supoñerá a súa exclusión definitiva, e por conseguinte a convocatoria 
declararase deserta. 
 
4.-Facer pública esta resolución no Taboleiro Electrónico Oficial da Sede Electrónica da UDC: 
https://sede.udc.gal/services/electronic_board 
 
Contra esta resolución definitiva de contratación, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer 
recurso potestativo de reposición ante o Reitor no prazo dun mes, a contar dende o día seguinte ao da 
publicación da resolución no TEO-UDC, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da LPACAP. A 
interposición do recurso non suspenderá a execución do acto impugnado, de acordo co disposto no 
artigo 117.1 da LPACAP. Así mesmo, cabe interpoñer contra esta Resolución recurso contencioso-
administrativo ante os xulgados do contencioso no prazo de dous meses, a contar dende o día seguinte 
ao da publicación da resolución no TEO-UDC de acordo co disposto no artigo 46 da LRJCA. 
 
 
A Coruña, 1 de outubro de 2019 
O Reitor,  
Julio E. Abalde Alonso 
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