
A Comisión lnteruniversitaria do Distrito Universitario Único de Galicia (CIUG) solicita a designación do persoal de 
administración e servizos que deberá auxiliar ás Comisións Delegadas no desenvolvemento das probas de acceso á 
universidade no presente curso académico, que se realizarán nas seguintes datas: 

XUÑO 
SETEMBRO 

días8,9e10 
días 14, 15 e 16 

As comisíóns estarán situadas nos campus da Coruña e de Ferrol e o persoal que se precisa para cada unha das 
convocatorias é o seguinte: 

. 

Persoal Administrativo Persoal de 
Cómisións Delegadas 

·· .. 
con experiencia sen experiencia conserxaria . 

Campus e.o. Centro ··xuño setembro xuno setembro xuño setembro 
6 Facultade de Economía e Empresa 1 --- 1 - 1 --
7 Facultade de Informática 1 1 1 1 1 1 

Coruña 
8 Facultade de Filoloxra 1 1 1 1 1 1 

9 E.T.S. Camiños, Canais e Partos 1 --- 1 -- 1 ---
Total Coruña 

.. 

. . 4 ..... 2 4 .· 2. 4· . ~.··.· ... 
10 Escala Politécnica Superior 1 1 1 1 1 1 

Ferro! 
11 Escola Universitaria Politécnica 1 1 1 1 1 1 

Total Ferrol · . . :. ·. 
2 \<.•·.· 2.:: 2 . •> 2 .·2. 

2 .•·.·····. 
·:.: .· ... ·.· 

IMPORTANTE: 
O día anterior á realización das probas, as persoas seleccionadas acudirán á constitución da Comisión Delegada ás 
18:00 h., na sede na que actúen. 

O persoal será seleccionado de acordo cos criterios que en cada caso se indican: 

PERSOAL ADMINISTRATIVO 

Poderá solicitar a colaboración nas Comisíóns Delegadas xulgadoras das probas de aptítude para o acceso á 
universidade o persoal da Universidade da Corulia que pertenza ás escalas ou aos carpos administrativo, auxiliar 
administrativo e persoal laboral que ocupe prazas de funcionarios desas escalas, que ocupen postos cuxo nivel de 
complemento de destino sexa igual ou inferior ao 21, a quen selles aplicarán os seguintes criterios de prioridade: 

Seis traballadores entre os que participasen nas probas de acceso durante os tres últimos anos: 

1. Ser funcionario de carreira ou persoal laboral f0<0 en praza de funcionario. 
2. Realizar o seu traballo na mesma localidade que a Comisión Delegada. 
3. Ter participado o menor número de veces. (Non se terán en conta as colaboracións anteriores ao 2006) 
4. Que leven máis tempo sen participar. 
5. Que desempelien o posto de inferior nivel. 
6. Que telian maior antigüidade. 

Seis traballadores sen experiencia ou que participasen antes do ano 2013: 

1. Ser funcionario de carreira ou persoal laboral fD<o. 
2. Realizar o seu traballo na mesma localidade que a Comisión Delegada. 
3. Que nunca participasen nestas probas. 
4. Ter participado o menor número de veces. (Non se terán en conta as colaboracións anteriores ao 2006) 
5. Que leven máis tempo sen participar. 
6. Que desempeñen o posta de inferior nivel. 
7. Que teñan maior antigüidade. 

Aplicaranse os mesmos criterios de selección aos suplentes para cubrir as baixas que se poidan producir. 

A gratificación que se percibirá por esta colaboración é de 320 euros. 
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• Xerencia 

~~ UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

PERSOALDECONSERXARÍA 

Poderán solicitar a colaboración coas Comisións Delegadas os traballadores da área de conserxaría, a quen se lles 
aplicarán os seguintes criterios de prioridade: 

1. Prestar servizos no centro onde se realicen as probas. 
2. Ser funcionario de carreira ou laboral fixo. 
3. Ter participado menor número de veces (Non se terán en conta as colaboracións anteriOres ao 2006) 
4. Que leven máis tempo sen participar. 
5. Que desempeñen o posto de inferior nivel. 
6. Que teñan maior antigüidade. 

Seleccionaranse un traballador por comisión. 

A gratificación que se percibirá por esta colaboración é de 155 euros. 

SOLICITUDES: 

As solicitudes deberán enviarse a través da web, na ligazón: http://www.udc.galJpas/formacion/probasacceso16.html 

Se a solicitude foi enviada correctamente aparecerá unha pantalla co seguinte texto: "Enviouse o formulario 
correctamente coa referencia ...... " e daralle a opción de imprimir o resgarclo de envio da solicitude. 

O prazo de presentación remata o martes5 de abril, ás 14:00 h. 

J>.s persoas seleccionadas para colaborar na convocatoria de xuño, contaráselles como realizada esta participación 
para a aplicación dos criterios de selección da convocatoria de setembro. (Exemplo: Unha persoa seleccionada para 
participar como persoal administrativo sen experiencia na convocatoña de xuño, para a selección de setembro sería 
considerada como persoal administrativo con experiencia) 

ADMISIÓN: 

A admisión dependerá das necesidades do servizo no que traballe o/a solicitante. 

Nos 3 días hábiles seguintes á publicación das listas, o persoal que resulte seleccionado nas provisionais, ou en 
segundo tenno nas definitivas, deberá ter autorizada a ausencia no portal do persoal durante os días que duren as 
probas de acceso. O código da solicitude de ausencia é 00101-Colaborador probas PAU. 

De non contar coa autorización da ausencia no prazo sinalado, decaerase da lista pasando a ocupar o seu lugar o 
seguinte en agarda. 

RENUNCIAS: 

Cando, por causas sobrevidas, o persoal seleccionado renuncia a colaborar na convocatoria de xuño, a CIUG 
considera que tamén renuncian á convocatoria de setembro, polo que non se lles fará o chamamento. 

A 
o 

rur"la, 2 de marzo de 2016 
rente 

Juan anuel Diaz Villoslada 
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