
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA DE AXUDAS DE APOIO Á 
ETAPA PREDOUTORAL 2020  

AXUDAS ÁS UNIVERSIDADES DO SUG, AOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN DE 
GALICIA, ÁS FUNDACIÓNS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE GALICIA PARA CONTRATAR 

PERSOAS TITULADAS SUPERIORES PARA A SÚA FORMACIÓN COMO DOUTORAS E DOUTORES 
ORDE do 20 de decembro de 2019, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, 

Emprego e Industria, (DOG 06/02/2020) 
 

 
Información: 
Sección de Xestión de Convocatorias 
e Axudas a investigadores 
coordinacion.investigacion@udc.gal 

881 01 5762 881 01 5760 
Consellería de Educación, Universidade e F.P. 
Secretaría Xeral de Universidades 
promocioncientifica.educacion@xunta.gal 

881995152  881 957649            Marián Romero 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30192
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30192
mailto:coordinacion.investigacion@udc.gal
mailto:promocioncientifica.educacion@xunta.gal
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BENEFICIARIO/SOLICITANTE 

Poderán ser beneficiarios destas axudas as universidades do SUG que presentarán as solicitudes de maneira 
individualizada para cada unha das persoas candidatas propostas. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por 
medios electrónicos a través do formulario normalizado ED481A. 

 

PERSOA CANDIDATA.REQUISITOS 
 
a) Ter nacionalidade dun Estado membro da Unión Europea. Non obstante, as persoas non comunitarias 
poderán ser candidatas á axuda, aínda que para formalizar o contrato deberán contar cos permisos 
necesarios de permanencia no país. O número máximo de axudas que se concedan a cidadáns non 
comunitarios é de 4 en cada  modalidade.  
 
b) Matricula nun programa oficial de doutoramento dunha universidade do SUG para o curso 2019/20. 
Esta matrícula terá que estar formalizada necesariamente a tempo completo antes da sinatura do 
contrato. (información incluída en Anexo V) 
 
c) Que a data de obtención do título universitario de licenciatura, grao ou equivalente empregado para 
formalizar a matrícula no programa de doutoramento correspondente sexa igual ou posterior ao 1 de 
xaneiro de 2016. Enténdese como data de finalización destes estudos a de superación da última materia 
para os completar. (Excepcións: Título oficial de especialidade MIR, FIR, BIR, QUIR, PIR; baixa maternal ou 
a cargo de menores de 3 anos, discapacidade igual ou superior ao 33%, enfermidade grave ou atención a 
persoas maiores). 
 
d) Contar no expediente académico cunha nota media igual ou superior a 7, ou a 6 para as titulacións da 
rama de Enxeñaría e Arquitectura. 
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DOTACIÓN/CARACTERÍSTICAS 

 
Financiamento dun contrato predoutoral dun máximo de tres anos de duración, con inicio en data 1 de maio de 2020, e un 
importe máximo de:  

Modalidade A: 25.000 €  
Modalidade B: 22.900 € 
 

Estadías de tres meses de duración no estranxeiro, para que, de acordo co establecido no Real decreto 99/2011, do 28 de 
xaneiro, as persoas contratadas acaden a mención de doutor/a internacional. * 
As estadías serán continuadas e terán que realizarse entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro de 2021, asegurar un grao de 
mobilidade e de internacionalización ao cal non se puidese ter accedido por formación académica anterior ou por outros 
factores, tales como residencia, país de orixe ou nacionalidade. En ningún caso as estadías poderán ocasionar un atraso na 
finalización dos estudos de doutoramento. 
 
Importe máximo en función do destino da estadía:  
a) Zona 1: 2.000 €, se a estadía se realiza en Portugal ou Andorra. 
b) Zona 2: 4.000 €, se a estadía se realiza en Europa (agás Portugal e Andorra), África ou América, agás EUA e Canadá. 
c) Zona 3: 6.000 €, se a estadía se realiza en EUA, Canadá, Asia ou Oceanía 
 
Os períodos de ausencia temporal non superarán os 6 meses ao longo dos tres anos de contrato nin poderán superpoñerse 
cos últimos 6 meses de contrato. 
 
Posibilidade de colaboración en actividades docentes cun máximo de 60 horas non retribuídas por curso académico, 
limitadas a ensinanzas prácticas ou suplencias. 
* Se opta á axuda para estadía, deberá indicar este aspecto e a zona a que pertence o país de destino da estadía no punto 
sinalado no formulario de solicitude (anexo II). Se non se indica a zona, considerarase que a persoa candidata non solicita a 
axuda para estadía. 
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MODALIDADES 

Modalidade A Modalidade B 
Axudas cofinanciadas parcialmente con FSE (80%)  enfocadas a 
potenciar as traxectorias de investigación vinculadas ás áreas 
estratéxicas segundo os obxectivos definidos na Estratexia de 
especialización intelixente de Galicia RIS3: 
 1.-Que desenvolvan un proxecto de investigación en liña cos retos 
definidos na Estratexia de especialización intelixente de Galicia RIS3 : 
http://www.ris3galicia.es/?lang=gl 
2.- A persoa designada para dirixir ou codirixir a tese estea integrada 
nun grupo de investigación que obtivera financiamento da Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nalgunha das 
convocatorias das seguintes modalidades: 

- Grupos de referencia competitiva convocatorias 2016-2019 (2,5 
puntos)  
- Grupos con potencial de crecemento convocatorias 2017-2019 (1,5 
puntos)  
- Equipo de investigación do cal forme parte unha persoa 
investigadora beneficiaria dunha axuda do Consello Europeo de 
Investigación (ERC): 3,5 puntos. 
- Agrupación Estratéxica CICA-INIBIC e A-CITEEC convocatoria 2018 
(3,5 puntos)  
- Centro Singular CITIC (5 puntos) 

57 axudas. Co fin de garantir o cumprimento dos obxectivos fixados no 
programa operativo FSE Galicia para o período 2014-2020, polo menos 
50 axudas deben recaer en persoas candidatas presentadas polas 
universidades do SUG. 

Axudas de carácter xeral de apoio a etapa 
predoutoral, mediante as cales se garantirá a 
representación de todas as ramas de 
coñecemento nesta convocatoria. 
 
43 axudas. A previsión inicial é de 40 para o SUG 
e as restantes para as demais entidades. 
Distribuiranse entre as ramas de coñecemento 
das cinco recollidas no Real decreto 1393/2007 
(Artes e Humanidades; Ciencias; Ciencias da 
Saúde; Ciencias Sociais e Xurídicas; e Enxeñaría e 
Arquitectura), de maneira que se garanta un 
mínimo de 10 axudas no ámbito das 
universidades para Artes e Humanidades e 10 
para Ciencias Sociais e Xurídicas, sempre que o 
número de solicitudes o permita. 

 

http://www.ris3galicia.es/?lang=gl
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FORMULACION DE CANDIDATURAS NA UDC 

 
 

 
 

FIN DE PRAZO PARA COMUNICAR A CANDIDATURA: 
DÍA 21 DE FEBREIRO, VENRES 

Completar e asinar o formulario “Comunicación de candidatura” (ver páxina 10) publicado en: 
https://www.udc.gal/gl/investigacion/convocatorias/convocatorias_autonomicas/ 
e envialo ao enderezo de correo coordinacion.investigacion@udc.gal 
 
Con esta comunicación achegarase, de ser o caso: 
-Solicitantes que non cursaran estudos na UDC: certificación académica oficial emitida pola universidade de orixe (coa nota 
media calculada segundo o R.D. 1125/2003 ) 
 
- Solicitantes con titulación estranxeira: declaración de equivalencia tramitada en:  
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=1f09595773c
76610VgnVCM1000001d04140aRCRD 
 
A Sección de Xestión de Convocatorias e Axudas a Investigadores remitirá ás persoas candidatas por correo electrónico, a 
partir da recepción da comunicación de candidatura, o Anexo V e o certificado do artigo 6 d) 1º da convocatoria relativo á 
persoa designada para dirixir ou codirixir a tese (este último non obrigatorio para as solicitudes da modalidade B). 
 

 

https://www.udc.gal/gl/investigacion/convocatorias/convocatorias_autonomicas/
mailto:coordinacion.investigacion@udc.gal
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=1f09595773c76610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=1f09595773c76610VgnVCM1000001d04140aRCRD


6 
 

 
FIN DE PRAZO PARA GRABAR A CANDIDATURA NA SEDE E COMPARTIR O BORRADOR 

 DIA 28 FEBREIRO, VENRES 
Na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/portada  acceder a “A miña sede”. A persoa candidata deberá 
identificarse no seu espazo persoal utilizando un certificado electrónico ou usuario de Chave365. 

Na pestana   localizar o procedimento ED481A Axudas de apoio á etapa predoutoral 
 

Na pestana  cumplimentar o formulario (Anexo II da convocatoria) utilizando os datos institucionais: (ver Anexo II, 
páxinas 11-13)  
 
Na pestana    anexar os documentos requiridos na convocatoria e premer “gardar” 
 
Na pestana  non premer a opción “Asinar e presentar”. Seleccionar  coa Universidade da Coruña e 
“gardar” 

 

 
Nota: 
Os alumnos que formalicen a súa matrícula de doutoramento no 2º prazo deberán indicar este feito no formulario de 
comunicación de candidatura e achegar o xustificante da súa matrícula ao enderezo de correo 
coordinacion.investigacion@udc.gal o día 4 de marzo, mércores. (data en que se publicará a lista provisional de alumnado 
admitido e excluído). 

 
Chave365: https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365 
Chave365 é o sistema que permite aos cidadáns maiores de idade identificarse e asinar documentos na sede electrónica da Xunta de Galicia sen 
necesidade de usar certificados dixitais nin DNI electrónico. Con Chave365, a persoa usuaria identifícase co seu NIF e clave persoal e asina 
electronicamente cun código, único para cada operación, que recibe no seu teléfono móbil. 

https://sede.xunta.gal/portada
mailto:coordinacion.investigacion@udc.gal
https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365
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DOCUMENTACIÓN CANDIDATURA 

FORMULARIOS E DOCUMENTOS DA PERSOA CANDIDATA 
https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codtram=ED481A&ano=2020&numpub=1&lang=gl 

  
CERTIFICADOS EMITIDOS POLA UDC 

ANEXO II. Formulario da sede electrónica Xunta: 
Ver páxinas 10-13 

 c) ANEXO V é a Certificación da universidade na cal está 
matriculada a persoa candidata, asinada polo Vicerreitor 
de Política Científica, Investigación e Transferencia, 
conforme o modelo normalizado, na cal se fagan constar 
os seguintes aspectos:  
1º. Programa de doutoramento en que está matriculada 
a persoa candidata no curso 2019/20.  
2º. Título de licenciatura, grao ou equivalente 
empregado para formalizar a matrícula no programa de 
doutoramento, universidade e campus onde se cursou, 
data de finalización e número de créditos superados.  
3º. Nota media coa que se concorre a esta convocatoria, 
calculada de acordo cos seguintes criterios:  
– No caso de ensinanzas conducentes á obtención do 
título universitario oficial español de licenciado/a, 
enxeñeiro/a, arquitecto/a ou graduado/a nun grao de 
polo menos 300 créditos, valoraranse a totalidade dos 
créditos ou materias superadas.  
– No caso de ensinanzas conducentes á obtención do 
título de graduado/a de menos de 300 créditos, 
diplomado/a, enxeñeiro/a técnico/a, arquitecto/a 
técnico/a e mestre/a, a nota media realizarase tendo en 
conta estes estudos máis a totalidade dos créditos 
superados no máster ou equivalente. Débense ter 
completado polo menos 300 créditos no conxunto dos 

a)ANEXO III. Declaración asinada pola persoa candidata a ser 
destinataria da axuda en que conste:  
– Que presenta a súa candidatura por unha única modalidade 
e a través dunha única entidade solicitante.  
– Que non foi seleccionada ou contratada con cargo a outras 
convocatorias de recursos humanos da Xunta de Galicia.  
– Que non ten o título de doutor/a.  
– No caso de que desfrutase dunha bolsa de colaboración nun 
departamento universitario, a referencia ao diario ou boletín 
oficial da súa concesión. (1 punto) 
- Seleccionar “Secretaría Xeral de Universidades” 

 
Ver páxinas 14-15 
b) ANEXO IV: Declaración da persoa designada para dirixir ou 
codirixir a tese 
- Seleccionar “Secretaría Xeral de Universidades” 

 
Ver páxina 16 
e) Proxecto de traballo de investigación que se vai realizar 
para a obtención do grao de doutor/a, cunha extensión 
máxima de 4.000 palabras, asinado pola persoa investigadora 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED481A&ano=2020&numpub=1&lang=gl
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED481A&ano=2020&numpub=1&lang=gl
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e pola persoa designada para dirixir a tese, en que consten 
especificamente, cando menos, os seguintes aspectos:  
– Obxectivos e contidos básicos do traballo 
– Metodoloxía 
– Planificación temporal 
– Transferencia de resultados  

estudos universitarios de grao ou primeiro ciclo e de 
máster ou equivalente. Fórmula (X*C1 + M*C2) / 
(C1+C2) 
Ver páxina 17 

f) Memoria de adecuación do proxecto de investigación ás 
liñas estratéxicas definidas no anexo I da convocatoria, 
asinada pola persoa candidata e a persoa designada para 
dirixir a tese (opcional para a modalidade B). (ata 5 puntos) 
Modelo dispoñible en:  
https://www.udc.gal/gl/investigacion/convocatorias/convocat
orias_autonomicas/ 
Ver páxina 20 

 d) Certificación referida á persoa designada para dirixir 
ou codirixir a tese. 
A certificación, non obrigatoria para a modalidade B, é 
asinada polo Vicerreitor de Política Científica, 
Investigación e Transferencia, indica a convocatoria 
modalidade e ano no que se obtivo o financiamento. 
Ver páxina 18  

h) Certificado do nivel de coñecemento de lingua no cal figure 
expresamente o nivel alcanzado de acordo co Marco común 
europeo de referencia para as linguas: (ata 1,5 puntos) 
http://www.crue.org/SitePages/Mesas-linguisticas.aspx 

g) Aprobación do proxecto de tese pola comisión 
académica do programa de doutoramento 
correspondente. Asinado polo coordinador/a do POD ou 
secretaria/o da CAPD. 
Debe solicitarse na UADI do centro 
Ver páxina 19 

I) Acreditación da bolsa de colaboración do Ministerio de 
Educación e Formación Profesional 
j)Documentación que acredite os supostos de 
excepcionalidade 
 
 
 
 
 

https://www.udc.gal/gl/investigacion/convocatorias/convocatorias_autonomicas/
https://www.udc.gal/gl/investigacion/convocatorias/convocatorias_autonomicas/
http://www.crue.org/SitePages/Mesas-linguisticas.aspx
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CONVOCATORIA DE AXUDAS DE APOIO Á ETAPA DE FORMACIÓN PREDOUTORAL 2020

COMUNICACIÓN DE CANDIDATURA

Este formulario debe ser enviado á dirección de correo eletrónico coordinación.investigacion@udc.gal 
con data límite o  21 de febreiro de 2020 

1. DATOS PERSOAIS

Primeiro apelido Segundo apelido Nome NIF 

Correo electrónico Teléfono 

2. DATOS ACADÉMICOS

Está matriculado no curso 2019/2020 no programa de doutoramento 

Accedeu ao programa de doutoramento coa titulación de 

Obtida na Universidade de 

Facultade ou escola 
Campus 

Finalizou estes estudos con data Total de créditos 
superados 

Director  de tese 

3. DATOS GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Código e denominación grupo de 
investigación 

Coordinador/a do grupo 

Agrupación estratéxica / Centro singular 
ao que pertence (de ser o caso) 

Convocatoria na que 
obtivo financiamento 

Modalidade pola que 
obtivo financiamento 

Ano obtención 

A Coruña/Ferrol, de febreiro de 2020 

Asdo.- 

SR. VICERREITOR DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA 

20091119030008650
Texto escrito a máquina

20091119030008650
Texto escrito a máquina
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¡ATENCIÓN! Usted puede cubrir este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El 
borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 

ANEXO II

PROCEDEMENTO

AXUDAS DE APOIO Á ETAPA PREDOUTORAL

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

ED481A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

CARGO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada. 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

Notifíquese a: Entidade solicitante Persoa ou entidade representante

DATOS DA PERSOA CANDIDATA A SER DESTINATARIA DA AXUDA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATA DE NACEMENTO SEXO

Home Muller

NACIONALIDAD

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

ESTUDOS UTILIZADOS PARA FORMALIZAR A MATRÍCULA NO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO RAMA DE COÑECEMENTO

MODALIDADE QUE SOLICITA
MODALIDADE A MODALIDADE B

ESTADÍAS (se non indica a zona neste formulario, considerarase que a persoa candidata non solicita a axuda para estadías)

INSTITUCIÓN PERSOA RESPONSABLE

ZONA
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

UNIVERSIDADE DA CORUÑ Q6550005J

RÚA / CALLE MAESTRANZA 9

15071 CORUÑA (A) CORUÑA, A A CORUÑA

881011153 981167011 vpcit@udc.gal

SALVADOR NAYA FERNÁNDEZ

VICERREITOR DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA

vpcit@udc.gal

 

20091119030008650
Texto escrito a máquina

20091119030008650
Texto escrito a máquina
DO CANDIDATO

20091119030008650
Texto escrito a máquina

20091119030008650
Texto escrito a máquina
www.educacion.gob.es/ruct.

20091119030008650
Texto escrito a máquina

20091119030008650
Texto escrito a máquina

20091119030008650
Texto escrito a máquina

20091119030008650
Texto escrito a máquina

20091119030008650
Texto escrito a máquina
debe seleccionarse a zona, de non facelo, enténdese que non solicita estadía

20091119030008650
Texto escrito a máquina

20091119030008650
Texto escrito a máquina

20091119030008650
Texto escrito a máquina

20091119030008650
Texto escrito a máquina

20091119030008650
Texto escrito a máquina

20091119030008650
Texto escrito a máquina
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¡ATENCIÓN! Usted puede cubrir este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El 
borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 

ANEXO II 
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Esta entidade non solicitou nin se lle concederon axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou das 
entidades vinculadas ou dependentes delas.

Esta entidade si solicitou e/ou se lle concederon, ou están pendentes de resolución de concesión, axudas para a mesma finalidade das 
distintas administracións públicas competentes, ou das entidades vinculadas ou dependentes delas, que son as que se relacionan a seguir:

DESCRICIÓN DA AXUDA E CONCEPTO ESTADO (1) IMPORTE (€)

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE. No caso de solicitudes denegadas, farase constar DENEGADA.

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 

3. Que esta entidade non está incursa en ningunha das prohibicións para a obtención de subvencións previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia. 

4. Que esta entidade non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

5. Que esta entidade está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, 
polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

6. Que esta entidade posúe a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Declaración responsable da persoa candidata a ser destinataria da axuda (anexo III).

Declaración da persoa designada para dirixir ou codirixir a tese (anexo IV).

Certificado da vicerreitoría competente en materia de investigación en relación coa persoa candidata (anexo V).

Certificado da entidade solicitante en relación coa persoa designada para dirixir ou codirixir a tese.

Proxecto de traballo que se vai realizar.

Memoria de adecuación do proxecto ás liñas estratéxicas definidas no anexo I (opcional para a modalidade B).

Aprobación do proxecto de tese pola comisión académica do programa de doutoramento correspondente.

Certificado acreditativo do grao de discapacidade da persoa candidata, no caso de que non fose expedido pola Xunta de Galicia.

Documentación que acredite os supostos de excepcionalidade previstos no artigo 2 sobre as datas de finalizados dos estudos, se é o caso.

ÓRGANO  CÓD. PROC.  ANO

Certificado de nivel de coñecemento dunha lingua estranxeira.

Acreditación de ter desfrutado dunha bolsa de colaboración nun departamento 
universitario do Ministerio de Educación e Formación Profesional.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI ou NIE da persoa representante

Certificado de estar ao día nas obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria

Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social

Certificado de estar ao día no pagamento coa Consellería de Facenda

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

20091119030008650
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¡ATENCIÓN! Usted puede cubrir este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El 
borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 

ANEXO II 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos 
da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa 
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do 
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando 
corresponda.

Persoas destinatarias dos 
datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e 
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á 
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a 
través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora 
do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de 
protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste 
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Orde do 20 de decembro de 2019, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa 
predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do 
Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente no ámbito das universidades do Sistema universitario de Galicia polo programa operativo FSE 
Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2020 (códigos de procedemento ED481A e IN606A).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeneral de Universidades https://sede.xunta.gal
Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladora

A CORUÑA 28 FEBREIRO 2020
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¡ATENCIÓN! Usted puede cubrir este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El 
borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 

ANEXO III

DECLARACIÓN DA PERSOA CANDIDATA A SER DESTINATARIA DA AXUDA

DATOS DA PERSOA CANDIDATA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

E ,NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concederon axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou das entidades 
vinculadas ou dependentes delas.

Si solicitou e/ou se lle concederon, ou están pendentes de resolución de concesión, axudas para a mesma finalidade das distintas 
administracións públicas competentes, ou das entidades vinculadas ou dependentes delas, a saber:

DESCRICIÓN DA AXUDA E CONCEPTO ESTADO (1) IMPORTE (€)

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE. En caso de solicitudes denegadas, farase constar DENEGADA.

2. Que consente que (indicar o nome da entidade solicitante) 

presente como persoa candidata a ser destinataria dunha axuda de apoio á etapa predoutoral ao abeiro da convocatoria de axudas 
predoutorais para o exercicio 2020. 

3. Que presenta a súa candidatura soamente pola modalidade e a través da dita entidade.  

4. Que non foi seleccionada/o ou contratada/o noutra convocatoria predoutoral da Xunta de Galicia. 

5. Que non ten o título de doutora ou doutor. 

6. Que                         non recibiu algunha/ningunha axuda predoutoral. 

En caso afirmativo, indicar: entidade concedente                                                                    e duración                              meses.  

7. Que o título de licenciatura, grao ou equivalente utilizado para a matrícula no programa de doutoramento se adscribe á seguinte rama de 
coñecemento segundo o RUCT:

SI NON

Artes e Humanidades Ciencias Ciencias da Saúde Ciencias Sociais e Xurídicas Enxeñaría e Arquitectura

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI ou NIE da persoa candidata á axuda

Informe de vida laboral da persoa candidata á axuda

MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

Certificado de discapacidade emitido pola Xunta de Galicia

NOME APELIDO APELIDO

 

INDICAR AXUDA SOLICITADA, CONCEDIDA OU DENEGADA

 

20091119030008650
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¡ATENCIÓN! Usted puede cubrir este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El 
borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 

ANEXO III 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos 
da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa 
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do 
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando 
corresponda.

Persoas destinatarias dos 
datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e 
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á 
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a 
través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora 
do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de 
protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste 
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

SINATURA DA PERSOA CANDIDATA OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral de Universidades
Axencia Galega de Innovación

A CORUÑA 28 FEBREIRO 2020

20091119030008650
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¡ATENCIÓN! Usted puede cubrir este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El 
borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 

ANEXO IV

CERTIFICADO DA PERSOA DESIGNADA PARA DIRIXIR O CODIRIXIR A TESE

DATOS DA PERSOA DESIGNADA PARA DIRIXIR O CODIRIXIR A TESE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE DA ENTIDADE

FAI CONSTAR QUE
1. Foi designada/designado para dirixir/codirixir a tese de doutoramento de
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

2. Forma parte do seguinte grupo, agrupación estratéxica ou centro de investigación singular

SINATURA DA PERSOA DESIGNADA PARA DIRIXIR O CODIRIXIR A TESE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral de Universidades
Axencia Galega de Innovación

NOME APELIDO APELIDO

CATEGORÍA: CATEDRÁTICO, TITULAR, ETC UNIVERSIDADE DA CORUÑA

NOME ALUMNO APELIDO APELIDO

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN..../ AGRUPACIÓN ESTRATÉXICA CICA OU CITEEC/ CENTRO SINGULAR CITIC

A CORUÑA 28 FEBREIRO 2020
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¡ATENCIÓN! Usted puede cubrir este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El 
borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 

ANEXO V

CERTIFICACIÓN DA PERSOA TITULAR DA VICERRETORÍA COMPETENTE EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN

DATOS DA PERSOA TITULAR
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE DA UNIVERSIDADE DE

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

FAI CONSTAR QUE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

persoa candidata a ser destinataria dunha axuda ao abeiro da convocatoria de apoio á etapa predoutoral para o exercicio 2020:

1. Está matriculada no curso 2019/2020 no programa de doutoramento

2. Accedeu ao programa de doutoramento coa titulación de

obtida na Universidade de

Facultade ou Escola Campus

e finalizou estes estudos con data do , cun total de créditos superados.

3. A nota media do expediente académico co que concorre á presente convocatoria, calculada segundo o indicado no seu artigo 6.1.c), é de 

puntos.

SINATURA DA PERSOA TITULAR OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral de Universidades
Axencia Galega de Innovación

SALVADOR NAYA FERNÁNDEZ

VICERREITOR DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA A CORUÑA

NOME APELIDO APELIDO

NOME DO PROGRAMA

GRAO EN ........./LICENCIATURA/ENXEÑARÍA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

FACULTADE/ESCOLA DE ELVIÑA/ZAPATEIRA/OZA/FERROL

01/08/2017 240

8,0379

A CORUÑA FEBREIRO 2020
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Programa Oficial de Doutoramento 
en……………………………………… 
……………………………………… 

 
 
 

 
 

 
 
 
Nome Apelido Apelido, coordinador/a secretario/a do Programa Oficial de Doutoramento 
en……………………………………………………………………….. da Universidade da Coruña, 
 
FAI CONSTAR QUE/INFORMA/CERTIFICA: 
 
Que a comisión académica de dito programa, reunida en sesión ordinaria/extraordinaria en 
data …. de ………………… do ………… informou favorablemente/aprobou o Plan de Investigación 
presentado por a/o estudante/alumno de doutoramento  Nome Apelido Apelido, con 
DNI/Pasaporte xxxxxxx, baixo o título de “………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….” e dirixida polo 
doutor/a Nome Apelido Apelido. 
 
A Coruña/Ferrol, ..  de febreiro de 2020 
 
 
 
 
 
Asdo.- Nome Apelido Apelido 
 
 
 

20091119030008650
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MEMORIA DA ADECUACIÓN DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN AS LIÑAS EXTRATEXICAS 
DEFINIDAS NO ANEXO I 

AXUDAS DE APOIO A ETAPA PREDOUTORAL 2020 
 
DATOS DO/A  SOLICITANTE 
Apelidos, nome: 
DNI: 

 
DATOS DO/A DIRECTOR/A DA TESE DE DOUTORAMENTO  
Apelidos, nome: 

Departamento: 
 
DESCRIPCIÓN DA ADECUACIÓN DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN AS LIÑAS ESTRATEXICAS (utilice as 
follas complementarias que precise) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinatura do/a solicitante 
 
 
 
Asdo por*: 

Sinatura do/a  director/a tese doutoramento 
 
 
 
Asdo por*: 

A Coruña, __ de _______________ de 2020 

*Deben aparecer de xeito lexible os apelidos e nome das persoas que asinan ademais da rubrica. O documento 
deberase subir a sede electrónica da Xunta de Galicia co seguinte formato: ApelidoNome_Memoria.Pdf. 

O director /a de tese que asina este documento debe ser a mesma persoa que asina o anexo IV asi como o 
certificado relativo a persoa designada para dirixir ou codirixir a tese. 
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