CONVOCATORIA DE DÚAS BOLSAS DE COLABORACIÓN
PARA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DO ESTUDANTADO DA
UNIVERSIDADE DA CORUÑA NA UNIDADE DE
TELEFORMACIÓN.
CURSO 2018/2019

OBXECTO DA AXUDA
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A Universidade da Coruña convoca dúas bolsas de colaboración para formación
complementaria do estudantado da Universidade da Coruña na
Unidade de
Teleformación.

O obxecto desta convocatoria é a adxudicación de 2 bolsas de colaboración para
formación que permitan a formación teórica e práctica do estudantado matriculado en 3.º
ou 4.º de Grao en Comunicación Audiovisual da Universidade da Coruña, mediante a
realización de actividades de colaboración na Unidade de Teleformación.
A dotación total das bolsas será de dous mil oitocentos oitenta e catro con dez
céntimos de euro (2.884,10 €) con cargo á partida orzamentaria 0300030031 422D
480.1. Sen prexuízo de que este importe puidese ser incrementado en función da
dispoñibilidade orzamentaria.
REQUISITOS DAS PERSOAS SOLICITANTES
Todas as persoas solicitantes dunha bolsa deberán cumprir os seguintes requisitos no
prazo de solicitude:
1. Estar matriculado e ao corrente do pagamento no curso 2018/2019 e n 3.º ou 4.º
do Grao en Comunicación Audiovisual na Universidade da Coruña.
2. Ter superados o 30% dos créditos na devandita titulación á fin do prazo de solicitude
da bolsa.
3. Non percibir ningunha axuda económica incompatible.
Estas bolsas son incompatibles coas bolsas de colaboración do Ministerio de
Educación e Formación Profesional (MEFP) e calquera outra para o mesmo fin.
Non se poderá realizar ningunha actividade retribuída que supoña a obtención de
ganancias superiores ao 30% do salario mínimo interprofesional. Para estes
efectos, poderáselle solicitar á persoa interesada unha certificación da Axencia
Tributaria acreditativa do seu nivel de rendas.
Estas bolsas son compatibles coas bolsas de carácter xeral do MEFP, da
Administración Autonómica e coas axudas convocadas pola UDC (transporte,
aloxamento, dificultades económicas).
A obtención simultánea dunha bolsa convocada por esta resolución con algunha
bolsa incompatible será causa de reintegro.
4. Non estar en posesión nin reunir os requisitos legais para a expedición dun
título universitario na data de finalización do prazo de presentación da solicitude

da convocatoria.
5. Os bolseiros de colaboración deberán manter a condición de estudantes no
Grao de Comunicación Audiovisual na Universidade da Coruña durante o período
completo de duración da bolsa.
6. A perda da condición de estudante na Universidade da Coruña suporá o
cesamento automático da bolsa e a perda dos dereitos que esta leva consigo.
7. Non poderá solicitar unha bolsa de colaboración a persoa que gozase con
anterioridade doutra bolsa de colaboración da Universidade da Coruña.

As solicitudes deberán cumprimentarse a través da aplicación informática á que se
accede dende: http://bolsas.udc.es
Deberase acompañar a seguinte documentación:
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FORMALIZACIÓN DAS SOLICITUDES



Declaración xurada de q u e non conta con ningunha axuda económica
incompatible, nin realiza ningunha actividade retribuída.
No caso de a realizar, debe achegar unha certificación da Axencia Tributaria
acreditativa do seu nivel de rendas, para os efectos de comprobar que non se
obteñen ganancias superiores no seu importe ao trinta por cento do Salario
Mínimo Interprofesional.

CONTÍA E PERÍODO
O importe bruto da axuda será de 240 € mensuais, ao que se lle aplicarán as retencións
correspondentes a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, conforme ao
previsto na norma reguladora dese imposto.
Así mesmo, ao antedito importe descontaráselle a cotización da Seguridade Social
correspondente á persoa adxudicataria, segundo o disposto no Real Decreto
1493/2011 de 24 de outubro, polo que se regulan os termos e condicións de inclusión no
Réxime Xeral da Seguridade Social das persoas que participen en programas de
formación.
O pagamento efectuarase con referencia á situación do dereito da persoa bolseira ao día
último do mes que corresponda.
A duración destas bolsas será no período comprendido entre o día 1 de marzo de
2019 e o 31 de xullo de 2019, cunha dedicación de 8 horas semanais, sen que o
tempo de dedicación diaria poida exceder de catro horas. O horario concertarase coa
persoa titora tendo en conta a ocupación lectiva da persoa adxudicataria.
COMISIÓN DE SELECCIÓN E CRITERIOS DE AVALIACIÓN
A Comisión de Selección encargada de valorar as solicitudes será a Comisión de
Extensión Universitaria, delegada do Consello de Goberno, ligazón:
https://www.udc.es/gl/goberno/organos_colexiados_e_estatutarios/consello_goberno/comisi
ons_estables/index.html

A avaliación basearase no expediente académico, tendo en conta a nota media simple
calculada segundo a Resolución do 15.09.2011 da Secretaría xeral Técnica da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 30 de setembro), na data
da fin do prazo de solicitude.
Publicarase no Taboleiro Electrónico Oficial (TEO) da Universidade da Coruña unha
listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas e abrirase un prazo tres días
hábiles, a partir do día seguinte á publicación, para presentar reclamacións.

Contra a resolución, a persoa interesada poderá interpoñer un recurso de reposición
perante o reitor no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación.
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Publicarase no TEO a listaxe definitiva das persoas admitidas, a adxudicación das bolsas e
a listaxe de agarda.

OBRIGAS DA PERSOA BOLSEIRA
A persoa bolseira comprométese a realizar a súa actividade seguindo as indicacións da
persoa titora.
O incumprimento por parte da persoa bolseira dalgunha das condicións recollidas
nestas bases suporá a perda da bolsa concedida e mesmo o reintegro das cantidades
percibidas.
A persoa bolseira comprométese a presentar ao responsable da súa titorización unha
breve memoria das actividades realizadas antes do 30 de xuño de 2019, que será
custodiada na Unidade de Teleformación. O incumprimento desta obriga suporá a
devolución da contía recibida.
ACEPTACIÓN E RENUNCIA
Coa aceptación da bolsa, a persoa interesada comprométese a cumprir todas as
condicións recollidas nesta convocatoria. Deberase efectuar no prazo de 3 días hábiles
desde o día seguinte á publicación da resolución de adxudicación das bolsas no TEO.
A dita aceptación poderase facer dalgunha das seguintes formas:
- Presencial no Servizo de Estudantes-SAPE (Coruña ou Ferrol) mediante a
presentación dos documentos asinados pola persoa interesada:
• Impreso de aceptación
• Impreso alta persoal
• Impreso datos bancarios (orixinal)
• Número de NUSS (Número de Usuario de Seguridade Social)
• DNI

- Mediante o envío da documentación a través de calquera dos medios establecidos no
artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas ou norma que o substitúa.
Os impresos están dispoñibles na ligazón: http://www.udc.es/sape/descarga_documentos/

As comunicacións coas persoas da listaxe de agarda, que por renuncia das persoas
adxudicatarias tivesen dereito ao aproveitamento da bolsa, realizaranse pola
Universidade á conta de correo electrónico indicada na solicitude, con solicitude de
xustificante de recepción, e disporán dun prazo de 3 días para aceptar a bolsa mediante
algunha das formas descritas anteriormente. No caso de non obter contestación no prazo
indicado entenderase que renuncia.
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Se no prazo de 3 días mencionado non se recibise a aceptación por parte da
persoa adxudicataria, entenderase que renuncia á bolsa.

Todas as baixas que se produciren antes do 15 de xuño de 2019 serán substituídas pola
seguinte persoa da listaxe de agarda.
Esta convocatoria debe ser integrada e interpretada ao abeiro do Regulamento de
bolsas de colaboración para formación na Universidade da Coruña, aprobado na sesión
do Consello de Goberno do 31 de maio de 2016.
PRAZO DE SOLICITUDES
O prazo de solicitudes será dende a publicación desta convocatoria no Taboleiro
Electrónico Oficial da Universidade da Coruña até as 23:59 h. do día 14 de febreiro de
2019.
PROTECCIÓN DE DATOS
A solicitude dunha bolsa de colaboración da Universidade da Coruña implica a aceptación
do contido do Regulamento de bolsas de colaboración para formación na Universidade
da Coruña. De acordo co que está previsto no Regulamento (UE) 2016/679, do
Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, e na Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
decembro, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
informase de que os datos solicitados nesta convocatoria son necesarios para a tramitación
da solicitude e poderán ser obxecto de tratamento automatizado.
Os ditos datos non serán transferidos a terceiras persoas sen o correspondente
consentimento previo, nin fóra dos casos expresamente previstos na lexislación de
protección de datos.
Segundo o artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do
Consello, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao
tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, os solicitantes teñen dereito

Igualmente poden presentar a súa reclamación ante a Axencia Española de Protección de
Datos.
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a lle solicitar á persoa responsable do tratamento, en calquera momento, o acceso,
rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén
terán dereito a se opoñer ao devandito tratamento, así como a solicitar, agás casos de
interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos.
Poderán exercer estes dereitos por medio dunha solicitude remitida ao seguinte enderezo:
R/ Maestranza 9, 15001, A Coruña ou ao correo electrónico secretariaxeral@udc.gal, coa
referencia «protección de datos», a través dun escrito asinado para o efecto xunto cunha
fotocopia do seu DNI. Tamén poderán dirixir a solicitude directamente a delegada de
protección de datos cuxa identidade e datos de contacto son: Luz María Puente Aba, Rúa
da Maestranza, 9, 15001 A Coruña, teléfonos: 881011605 e 88101161, correo-e:
dpd@udc.gal

A Coruña, 8 de febreiro de 2019
O reitor

Julio E. Abalde Alonso

