Axudas predoutorais Modalidade A-B (Xunta de Galicia)
Convocatoria 2020
Datos xerais
Convocatoria

Beneficiarios

Proceso de presentación de
declaración de interese para
participar nesta convocatoria

ENLACE WEB DA CONVOCATORIA
As axudas vinculadas a esta convocatoria son adxudicadas ás Universidades
do Sistema Universitario de Galicia, polo que a Universidade de Santiago de
Compostela é a entidade responsable do proceso de presentación das
solicitudes.
O proceso iniciase coa presentación por parte das persoas candidatas da
súa declaración de interese para participar nesta convocatoria.

Acceso ao Formulario de declaración de interese


Data límite para a presentación da declaración de interese
remata:

25-02-2020 as 14:00 horas

Prazo límite para compartir
Borrador da solicitude coa USC

Co fin de poder garantir a presentación de todas as solicitudes na data de
finalización do prazo establecido pola Xunta de Galicia para a USC é preciso
que as persoas candidatas teñan subida na Sede Electrónica da Xunta de
Galicia toda a documentación requirida así como ter compartido o borrador
coa USC antes da data indicada mais abaixo. A partir desta data a USC non
poderá garantir a presentación das solicitudes dos candidatos en prazo:


Data límite para a subida de documentación na Sede Electrónica
da Xunta de Galicia e compartir o borrador coa USC das persoas
candidatas mod. A-B:

02-03-2020 as 14:00 horas
Información sobre a convocatoria

USC: recursoshumanos.programas@usc.es
Teléfono USC: 881816215-881816213
Xunta de Galicia: promocioncientifica.educacion@xunta.gal
Teléfono Xunta: 881995152

Formularios
Solicitude Sede Xunta

Acceso á SEDE ELECTRÓNICA da XUNTA

Certificado USC director tese

CERTIFICADO USC DIRECTOR TESE

Anexo III

2020-ANEXO III

Anexo IV

2020-ANEXO IV

Anexo V

2020-ANEXO V

Memoria de adecuación

MEMORIA DE ADECUACION-2020

Plan de traballo

PLAN DE TRABALLO-2020

Instruccións para a presentación de solicitudes a través da USC
Inicio do procedemento
É imprescindible encher e enviar o formulario online de declaración de interese para que a universidade
presente a solicitude no seu nome

Documentación Xeral que se precisa achegar á solicitude
PREDOUTORAIS A

PREDOUTORAIS B

ANEXO III
OBRIGATORIO
OBRIGATORIO
ANEXO IV
OBRIGATORIO
OBRIGATORIO
ANEXO V
OBRIGATORIO
OBRIGATORIO
CERTIFICADO USC DIRECTOR TESE
OBRIGATORIO
OPTATIVO
MEMORIA ADECUACIÓN
OBRIGATORIO
OPTATIVO
PLAN DE TRABALLO
OBRIGATORIO
OBRIGATORIO
APROBACION CAPD
OBRIGATORIO
OBRIGATORIO
CERTIFICADO DE IDIOMAS
OPTATIVO
OPTATIVO
No caso dos documentos optativos, A Xunta tamén os valorará para a avaliación final no caso da
súa presentación.

Titorial para encher a solicitude na Sede da Xunta
Son os candidatos os que deben cumprimentar a solicitude e subir a documentación á Sede Electrónica
da Xunta de Galicia para o que deben seguir os seguintes pasos: ver enlace

