
 
 
 

 
 
De orde do Excmo. Sr. Reitor teño a honra de convocar a V. S. á sesión ordinaria do 

Consello de Goberno que terá lugar o vindeiro día 21 de setembro de 2005, na Sala do 
Consello de Goberno do Reitorado, A Maestranza, ás 9.30 horas en primeira 
convocatoria e ás 10.00 en segunda, coa seguinte orde do día: 
 
1. Informe do Reitor. 
2. Aprobación, se proceder, da acta da sesión anterior, celebrada o día 22 de xullo de 

2005.  
3. Contratos e convenios. 
4. Concesión de venias docendi. 
5. Elección dun representante do Consello de Goberno no Consello Social polo sector 

de profesores. 
6. Elección dun doutor membro do PDI como membro da Comisión de Investigación 

do ámbito xurídico social. 
7. Aprobación dun trasvase de capítulo I a capítulo VI dos orzamentos. 
8. Prazas de profesorado. 
9. Comisión de servizos. 
10. Convocatoria de concurso específico de méritos para a provisión dos postos de xefe 

de servizo e de concurso de libre designación para a provisión da praza de letrado 
asesor vacantes na RPT desta Universidade. 

11. Masters e cursos de posgrao. 
12. Premios extraordinarios de doutoramento do curso 2003/2004. 
13. Aprobación do regulamento de réxime interno da Facultade de Dereito. 
14. Rolda aberta de intervencións. 
 
A documentación completa relativa aos puntos 2, 3 e 6  está a disposición dos membros 
do Consello de Goberno na Secretaría Xeral da Universidade e na Secretaría Xeral 
Técnica do Campus de Ferrol. Achégase con esta convocatoria a relación de contratos e 
convenios e a documentación referente aos puntos 4, 7, 8, 10, 11 e 12. 
 
Lémbrolle que os membros do Consello de Goberno poderán aparcar no patio interior 
do Reitorado mentras dure a sesión. 
 
      A Coruña, 16 de setembro de 2005 
   

    A SECRETARIA XERAL 
 
 
 
 
 

    Asdo. Patricia Faraldo Cabana 
 
 
SRES./SRAS. MEMBROS DO CONSELLO DE GOBERNO 



 
 
 
 
 
 


