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CORRECCIÓN DE ERROS 

CONVOCATORIA DE AXUDAS DE APOIO Á ETAPA PREDOUTORAL 
COFINANCIADAS PARCIALMENTE POLO PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2014-2020 

(DOG 30/01/2019) 
 

SOLICITUDE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS, 
 COMUNICACIÓN DO CÓDIGO E PRAZOS NA UDC 

 
 

Advertido erro nas instrucións para a “Comunicación do código e solicitude de certificados” 
publicadas en data 31 de xaneiro en: 
https://www.udc.es/gl/investigacion/convocatorias_nacionais/outros/index.html 
 
procédese á súa emenda e se suprime o segundo parágrafo: 
 
“Os alumnos que formalicen a súa matrícula de doutoramento no 2º prazo (do 22 de febreiro 
ao 6 de marzo) deberán indicar este feito no seu correo electrónico e achegar o xustificante 
da súa matrícula ata o día 22 de febreiro, venres, ao enderezo de correo indicado no 
parágrafo anterior.” 
 

A Coruña, 1 de febreiro de 2019 
 
 
 
 
 

Salvador Naya Fernández 
Vicerreitor de Política Científica 

Investigación e Transferencia 
 
 
 
 
 
 

https://www.udc.es/export/sites/udc/investigacion/_galeria_down/convocatorias/convocatoriasautonomicas/2019comuncodigo.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/gl/investigacion/convocatorias_nacionais/outros/index.html
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CONVOCATORIA DE AXUDAS DE APOIO Á ETAPA PREDOUTORAL COFINANCIADAS 
PARCIALMENTE POLO PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2014-2020 

(DOG 30/01/2019) 
 

SOLICITUDE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS, 
 COMUNICACIÓN DO CÓDIGO E PRAZOS NA UDC 

 
OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS: 

Anexo V e certificado de financiamento 
Ata o día 15 de febreiro, venres, deben solicitar a emisión de certificados, indicando o 
seu DNI e titulación de acceso aos estudos de doutoramento ademáis de achegar a 
documentación e aportar os datos que se indican a continuación, de ser o caso, ao 
enderezo de correo: coordinacion.investigacion@udc.gal. 
 
 
ANEXO V: 
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: 

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html 

 
CERTIFICADO FINANCIAMENTO: (artigo 6. d) 1º da convocatoria): 
 indicar o grupo de investigación, agrupación estratéxica ou centro singular ao 

que pertence a persoa designada ou proposta para dirixir ou codirixir a tese, e a 
convocatoria, modalidade e ano no que obtivo financiamento da Consellería de 
Educación, Universidade e Formación Profesional 

 
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE: 
Razón Social: Universidade da Coruña 
NIF: Q-6550005J 
Enderezo: Rúa da Maestranza 9, 15001 A Coruña 
Teléfono: (34)981167000 FAX: (34)9811670011  correo: vpcit@udc.gal 
 
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN:  
Nome, apelidos e cargo do Vicerreitor e NIF do candidato 
 Salvador Naya Fernández 
 Vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26898
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26898
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26898
mailto:coordinacion.investigacion@udc.gal
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
mailto:vpcit@udc.gal
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COMUNICACIÓN DO CÓDIGO Á UDC: FIN DE PRAZO 22 FEBREIRO 

Co fin de que a UDC proceda a validar e presentar a solicitude de axuda de apoio á etapa 
predoutoral no formulario normalizado ED481A, único procedemento para que estea 
presentada correctamente, os candidatos, tras cubrir a solicitude e achegar o resto de 
documentación na sede electrónica https://sede.xunta.gal/portada (sen premer a 
opción enviar), deberán acceder á opción borradores da pestaña “A miña sede” e 
compartir o borrador para xerar o código de acceso. Debe imprimir esta pantalla e 
presentala co impreso de solicitude xenérico que se facilitará no Rexistro da UDC, 
dirixido ao Vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia e acompañará: 
 Copia do Anexo II (formulario de solicitude da sede electrónica) 

A solicitude presentarase 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) 
antes das 14.30 horas do día 22 de febreiro, venres, de 2019. 

 
 

Para máis información: 
Sección de Xestión de Convocatorias 
e Axudas a investigadores 
ESCI – Campus de Elviña 

881 01 5762 
881 01 5760 

A Coruña, 1  de febreiro de 2019 
 
 
 
 

Salvador Naya Fernández 
Vicerreitor de Política Científica 

Investigación e Transferencia 

https://sede.xunta.gal/portada
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