
 

 

 
 
CONVOCATORIA ANUAL, 2019, DE AXUDAS PARA A FORMACIÓN EN IDIOMAS  

Dentro do programa de accións formativas do Plano de Formación Integral do Persoal de Administración 
e Servizos da Universidade da Coruña e por acordo da Comisión de Formación, esta Xerencia resolve 
convocar axudas de matricula para a formación en idiomas, de acordo coas as seguintes bases: 
 
1. Persoas destinatarias 

Todo o PAS da Universidade da Coruña. 
 
2. Obxecto 

O obxecto desta convocatoria é a adxudicación das axudas que sufraguen os gastos de matrícula na 
formación en idiomas, en cursos ou en exames de nivel, realizados entre o 01/10/2018 e o 30/09/2019, 
dos que se dispoña de certificación de superación antes do remate do prazo de solicitudes. Os cursos 
deberán estar realizados no Centro de Linguas da UDC, ou nunha Escola Oficial de Idiomas. 
 
3. Dotación económica 

Para a concesión destas axudas destinarase un total de 8.000 € con cargo á aplicación orzamentaria 
1000.422D.162.00 de “Formación e perfeccionamento do PAS” 
 
4. Solicitudes 

As solicitudes de axudas realizaranse a través do Portal do Persoal do 25 de setembro ao 7 de outubro 
en solicitudes de formación, segundo o tipo e a duración dos cursos que se acrediten: 

20190300 Exame de nivel de idioma 
20190301 Curso de preparación nivel Acles de 20 horas  
20190302 Curso de idiomas de 100 horas  
20190303 Curso de idiomas de 60 horas  
20190304 Curso de idiomas de 45 horas 
20190305 Curso de idiomas de 30 horas 
20190306 Curso de conversa en idiomas de 30 horas 
20190307 Cursos na EOI 
 
Ademais da solicitude das axudas no Portal do Persoal, no mesmo prazo, deberán enviarse  oa correo 
de formacion.pas@udc.es os seguintes documentos: 

 Certificado de asistencia e superación do curso ou exame 
 Xustificante de pago.  

A falta destes documentos implicará a exclusión da solicitude. 
 
5. Resolución e pagamento 

Rematado o prazo de presentación das solicitudes, a convocatoria será resolta e publicada  co acordo da 
Comisión de Formación, tendo en conta o seguinte: 

a) Só se poderá percibir axuda para un curso ou un exame de nivel e, en ningún caso se financiarán 
cando o/a interesado/a conte con calquera outra axuda.  

b) O importe máximo de cada axuda en ningún caso excederá do importe da matrícula.  

c) Se o número de solicitudes supera o crédito destinado a este fin, o importe concedido será 
directamente proporcional á suma total das solicitudes co crédito dispoñible. 

d) No caso de que durante a realización do curso ou na data de exames o/a interesado/a estiver en 
situación de baixa por enfermidade, ou perdese a súa relación laboral coa UDC, non terá dereito á 
percepción da axuda. 

Se esta formación, estivese realizada en horario laboral, compútase no crédito das 60 horas anuais. No 
suposto de que se teña excedido o dito crédito, o exceso será minorado do crédito do ano seguinte. 

As axudas serán aboadas na nómina do mes de outubro. 
  
A Coruña, 24 de setembro de 2019 
O xerente, 
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