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Secretaría Xeral de Universidades

FSE - Fondo Social Europeo

O FSE inviste no teu futuro

INSTRUCIÓN 4/2018, do 18 de outubro, da Secretaría Xeral de Universidades en relación coa
documentación das estadías das persoas contratadas provenientes das listas de espera das
axudas de apoio á etapa predoutoral da convocatoria de 2018.

Pola Orde do 31 de decembro de 2017 (DOG número 26, do 6 de febreiro de 2018), establecéronse as
bases para a concesión e convocáronse para o exercicio 2018 as axudas de apoio á etapa predoutoral
nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de
Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa
operativo FSE Galicia 2014-2020.

Estas axudas foron adxudicadas pola Resolución do 16 de maio de 2018 (DOG número 101, do 29 de
maio de 2018), modificada pola Resolución do 16 de outubro de 2018, de próxima publicación no DOG,
pola que se conceden novas axudas procedentes da lista de espera para cubrir as baixas correspondente
as renuncias producidas, de acordo co artigo 19 da convocatoria.

No artigo 5.5 da convocatoria indícase a documentación que teñen que achegar as entidades
beneficiarias das persoas seleccionadas que teñen concedida a axuda para estadías e o prazo para
presentala (antes do 15 de outubro de 2018).

Dado que a data de comezo dos contratos concedidos pola Resolución do 16 de outubro de 2018 é o 1
de novembro de 2018, cómpre dar un prazo extraordinario para a presentación da documentación
indicada no artigo 6.5 correspondente á estadía.

En consecuencia, dito a seguinte instrución:

1. Abrir un prazo extraordinario de 1 mes a partir da data de comezo dos contratos correspondentes ás
axudas concedidas pola Resolución do 16 de outubro de 2018, para que as entidades beneficiarias
acheguen a documentación correspondente ás estadías concedidas na dita resolución.

Santiago de Compostela

O secretario xeral de Universidades

José Alberto Díez de Castro
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=HBQdc6EjK0
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