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Campus de Pontevedra

Facultade de
Fisioterapia

Campus A Xunqueira
36005 Pontevedra
España

Teléfonos:
Conserxería: 986 801 750
Decanato: 986 801 752

fisioterapia.uvigo.es
sdfisioterapia@uvigo.es

Vista a Resolución Reitoral de 29 de maio de 2020, pola que se publica a convocatoria de
admisión e matrícula nas ensinanzas de grao da Universidade de Vigo para o curso académico
2020/2021, e
Rematado o prazo de presentación de reclamacións ao listado provisional de persoas admitidas
para formalizar a súa matrícula no curso de adaptación ao Grao en Fisioterapia e de acordo coa
resolución anterior, este Decanato
RESOLVE:
1. Facer público a listaxe definitiva de persoas admitidas para formalizar a súa matrícula.
APELIDOS

Fernández Pérez
Arrizabalaga Otaegui
Rovira García

NOME

Silvia
Asier
Ana

2. Convocar ás/aos admitidas/as do 31 de agosto ao 15 de setembro de 2020 para a
formalización da súa matrícula (a través da páxioa web: www.uvigo.es). Transcorrido o
mencionado prazo sen que se efectúe a matrícula decaerá no seu dereito e arquivarase o
expediente sen máis trámite.
Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpor recurso perante a
xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte
ao da publicación desta resolución, que se fai no taboleiro de anuncios e na páxina web da
Facultade de Fisioterapia de Pontevedra, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, 13 de
xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
As persoas interesadas poderán optar por interpoñer contra esta resolución un recurso de
reposición, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, perante o
mesmo órgano que a ditou. Neste caso non poderá interpoñer o recurso contenciosoadministrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producise a desestimación presunta do
recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.
Pontevedra, 3 de xullo de 2020
O reitor
Por delegación (R.R. de 26 de maio de 2020)
A decana
Documento asinado dixitalmente por Eva Mª Lantarón Caeiro

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
U03800039s20N0000028

CSV
GEISER-06d1-9dac-bac5-4b2f-b807-9725-6423-c66d
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-06d1-9dac-bac5-4b2f-b807-9725-6423-c66d

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
06/07/2020 11:01:32 Horario peninsular
Validez del documento
Original

