
Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente 
 
 

Rúa Maestranza, s/n 
15071 A Coruña 
Tel.: 981 167 000  

 
SOLICITUDE DE PRÓRROGA DO CONTRATO  

1. DATOS DO PROFESOR  
Nome: NIF: Data de nacemento 

Centro: Teléfono: 

 
e-mail 

Corpo docente ou categoría  Dedicación: 

Departamento: 

Área de coñecemento: 

 
2. SOLICITUDE, LUGAR, DATA E SINATURA 
 

Ao amparo do que establece o artigo 42 do II convenio colectivo para o persoal docente e investigador 
laboral das Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo (DOG do 14 de abril de 2011), 
e cumpríndose os requisitos establecidos no Procedemento para a elaboración do Plan de 
Organización Docente 201__/201__, aprobado por acordo do Consello de Goberno. 

SOLICITA prolongar a súa permanencia en activo e a prórroga do seu contrato ata o remate do curso 
académico 201__/201__, comprometéndose a non percibir ningunha pensión de xubilación do sistema 
público e obrigatorio de pensións incompatible coa súa condición de profesor contratado. 

_________________, _____ de ______________________de 201  
                                             (Sinatura) 

 
 
 
 

 

 
Documentación que achega: 
 

 Informe da vida laboral expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social 
 
Outros documentos:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

SR. VICERREITOR DE PROFESORADO E PLANIFICACIÓN DOCENTE DA UNIVERSIDADE DA 
CORUÑA
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