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CONVOCATORIA DE AXUDAS DE APOIO Á ETAPA DE FORMACIÓN POSDOUTORAL 
(DOG 24 /05/2018) 

Listaxe provisional de admitidos e excluídos 
 

INSTRUCIÓNS E PRAZO NA UDC PARA EMENDA DE ERROS OU FALTA DE DOCUMENTOS 
 
Publicada o martes día 10 de xullo en http://www.edu.xunta.gal/portal/node/25519 a listaxe 
provisional de admitidos e excluídos das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas 
universidades do SUG, e dispoñendo a UDC de prazo ata o día 20 de xullo para formular 
reclamacións, emendar erros ou falta de documentos dos candidatos ante a Secretaría Xeral de 
Universidades, comunícase que se abre un prazo ata o día 18 de xullo (mércores) para: 

 
1.- Que os candidatos excluídos presenten a súa reclamación para emendar erros ou falta de 
documentos, dirixida ao Vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia: 
a) No rexistro electrónico da UDC: https://sede.udc.gal/services/telematic_register 
b) Ou presencialmente no Rexistro Xeral da Universidade (Rúa Maestranza, 9), no Rexistro 

Auxiliar de Elviña (temporalmente no Local nº 1, baixo, da Facultade de Ciencias no Campus 
da Zapateira) ou no Rexistro Auxiliar de Ferrol (Dr. Vázquez Cabrera, sn) 

2.-Ademáis deben enviar copia dos documentos ao enderezo de correo: 
coordinacion.investigacion@udc.gal 

 
 
 
Para máis información: 
Sección de Xestión de Convocatorias 
e Axudas a investigadores 
coordinacion.investigacion@udc.gal 
ESCI – Campus de Elviña 
Ext.: 5762, 5760 

A Coruña, 10 de xullo de  2018 

 
Salvador Naya Fernández 

Vicerreitor de Política Científica 
Investigación e Transferencia 
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