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Para coñecemento de todo o persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña, 
achégase no seguinte enlace: 
 
http://www.udc.gal/export/sites/udc/pas/_galeria_down/convocatorias/concursos/funcionario/convocatoria
s/Proposta_concurso_funcionario_2017.pdf 
 
o documento de Convocatoria do concurso de traslados para o persoal funcionario de administración e 
servizos da UDC, nel figuran tanto as bases da convocatoria como os seus anexos (entre eles os de 
vacantes a ofertar). 
Este é o documento enviado para a negociación coa Xunta de Persoal para o vindeiro día 30 de marzo 
ás 11.00 horas. 
É vontade do equipo de goberno da UDC a convocatoria de xeito inmediato do dito concurso; previa 
negociación, e de ser o caso acordo, coa Xunta de Persoal, coa finalidade de que os periodos de 
provisión de postos de traballo e de selección de persoal e promoción interna non alteren a prestación 
do servizo e non prexudiquen a carreira adminsitrativa do persoal de administración e servizos da UDC. 
Asimesmo, en cumprimento do acordado o 20 de novembro de 2015 entre as distintas organizacións 
sindicais e o reitorado da UDC para o ano 2017, tamén avanzarase na negociación da OEP para o ano 
2017 e na promoción interna das prazas do Servizo de Informática  Comunicacións (SIC) e do persoal 
funcionarizado en 2015.  
Esta é, en resumo, a proposta de promoción interna enviada á Xunta de Persoal: 
 

Escala Subescala N.º de 
prazas 

Sistema 
xeral 

Persoas con 
discapacidade 

xeral 
Persoas con 

discapacidade 
intelectual 

Anexo   

Escala técnica superior da 
Universidade da Coruña 

Arquitecto técnico 2   
 

  
   

Informática 11   
 

  
   

Documentalista 1   
 

  
   

Superior  2           

Escala técnica de grao medio da 
Universidade da Coruña 

Informática 26   
 

  
   

Medios audiovisuais 2   
 

  
   

Secretario técnico 1   
 

  
   

Grao medio  1   
 

      
Escala técnica de especialista da 

Universidade da Coruña 
Conserxe 1       

   
Mantementos 1           

TOTAL PRAZAS                                           48 
  

Esta é a orde do día da vindeira xuntanza da Xerencia coa Xunta de Persoal: 
 
"ORDE DO DÍA 
  
1. Proposta da Oferta de emprego público do PAS da Universidade da Coruña para o ano 2017. 
  

http://www.udc.gal/export/sites/udc/pas/_galeria_down/convocatorias/concursos/funcionario/convocatorias/Proposta_concurso_funcionario_2017.pdf
http://www.udc.gal/export/sites/udc/pas/_galeria_down/convocatorias/concursos/funcionario/convocatorias/Proposta_concurso_funcionario_2017.pdf


2. Proposta de convocatoria de promoción interna do PAS da Universidade da Coruña para o ano 2017. 
  
3. Concurso de traslado do PAS da Universidade da Coruña para o ano 2017 
  
4. Tratar sobre os temas de acción social, propostos pola Xunta de Persoal no seu correo electrónico, 
enviado á Xerencia, con data do 17/02/2017. 
  
ANEXOS 
  
Xúntanse os documentos correspondentes aos tres primeiros puntos da orde do día." 
 
 
Saúdos a tod@s. 
--  
Universidade da Coruña 
Xerente 
www.udc.gal 
Rúa da Maestranza, 9 
15001 A Coruña 
881 01 11 47 
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