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RESOLUCIÓN Nº 20495 DO 06/07/2020 POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DE ADMITIDOS E
EXCLUIDOS PARA PARTICIPAR NA CONVOCATORIA DE BOLSAS INVESTIGACIÓN 2020- ÁREA DE
ESTUDOS DE XÉNERO
Don Valentín González Formoso, Presidente da Deputación Provincial da Coruña.
RESOLVO:

1º.- Aprobar a relación de admitidos e excluídos para participar na convocatoria de BOLSAS INVESTIGACIÓN
2020- Área de estudos de xénero, que foi publicada no BOP 55, do 27/03/2020, de acordo co seguinte:

PERSOAS ADMITIDAS
AMIGO VENTUREIRA, ANA MARIA
Vida e obra de Rosalía de Castro: análise con perspectiva de xénero
CURROS ESPIÑO, MARIA
A percepción da violencia en función do xénero en adolescentes. O uso de medios tecnolóxicos da
información e comunicación.
GARROTE ESPANTOSO, MENCHU
Recuperación da documentación e memoria do Movemento Feminista Organizado na comarca de Ferrol.
LEMA PARIS, ANXELA
A poesía galega como ferramenta contra a LGTBIQ fobia
PASCUAL ESPINILLA, SERGIO
Análise de discurso de campañas contra a violencia de xénero. Estudo de casos na provincia da Coruña.
VALDOMIR TURNES, ELBA
Lingua galega e mulleres: o esquecemento do legado feminino
VIDAL VALIÑA, CARMEN MARINA
As bibliotecarias Luisa Cuesta e María De Los Ángeles Tobío: dous exemplos de mulleres modernas e
comprometidas na Galicia da II república e a guerra civil
2º.- Conceder un prazo de 10 días hábiles, contados dende o día seguinte ao da data da publicación da
resolución de persoas admitidas e excluídas na páxina web da Deputación Provincial, para que as persoas
interesadas poidan formular as reclamacións para emendar erros polas causas de exclusión das solicitudes
non admitidas
.
Transcorrido este prazo sen que as persoas excluídas emenden as causas de exclusión, considerarase que
desisten da súa petición nos termos do artigo 68 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, e esta resolución elevarase a
definitiva
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