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1. FINALIDADE DA CONVOCATORIA 
 
A USC a través da Aula TIC-PEMES (ATP)  da USC convoca 5  bolsas de apoio para a ATP da 
USC para o curso académico 2008-2009. Cos participantes na presente convocatoria xerarase 
unha listaxe que permitirá a cobertura das vacantes que xurdan durante o presente curso 
académico. 
 

2. DURACIÓN 
A  duración das bolsas convocadas será de 9 meses (ata 30 de setembro de 2009) que se poderán 
prorrogar  por un ano académico máis. 
 

3. CUANTÍA 
O importe da bolsa é  de  350 euros mensuais. No caso de incorporación tardía ou renuncia, a 
bolseira/o recibirá unha contía proporcional ao período de tempo no que realizou a súa 
actividade do mes correspondente. 
 
A adxudicación destas bolsas será incompatible con calquera outra bolsa, cargo  ou actividade 
retribuída pola USC. 
 

4. FUNCIÓNS  
 
As funcións destas bolsas son as seguintes, sempre baixo a supervisión e as directrices do 
Director/a da ATP: 
 
• Garantir a apertura da sede da ATP. 
• Dispoñer dun servicio de apoio e titoría para os usuarios/as da ATP. 
• Participar e promover a participación nos proxectos formativos e de asesoramento da ATP.  
• Colaborar no mantemento do Portal web da ATP e nas súas infraestructuras web. 
• Velar polo cumprimento das normas de utilización da ATP e da normativa TIC aprobada 

pola USC. 
 
 

5. REQUISITOS DOS/DAS SOLICITANTES 
 
Quen o solicite deberá  ter superado o 60% dos créditos da súa titulación se se trata de un 
alumno/a de primeiro ou segundo ciclo ou ser un alumno/a de terceiro ciclo da USC.  De non ser 
así, debe xustificar coñecementos ou experiencia profesional no ámbito das TIC. 
 
 



6. PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE E DOCUMENTACION 
 
SOLICITUDE 
 
Os candidatos/as ás bolsas de apoio á ATP deberán  cumprimentar unha solicitude a través do 
seu Portal web  (http://www.usc.es/atpemes). O período de solicitude é dende o día  12 de 
decembro de 2008 ata o día 19 de decembro de 2008.  
 
O modelo de solicitude poderá ser atopado na páxina web da ATP a través dunha ligazón relativa 
ás bolsas de apoio para a ATP. Unha vez completados e verificados todos os apartados, deberase 
proceder como segue: 

 
1. Proceder ao envío electrónico da solicitude da bolsa seguindo as indicacións que 

figuran na páxina web, coa finalidade de dispoñer dun rexistro electrónico das 
solicitudes. 

2. Imprimir a solicitude de bolsa, que se usará como documento xustificativo, e que 
debera ser entregado na sede da ATP xunto coa documentación xustificativa 
dirixida ao Director/a da ATP. 

 

DOCUMENTACIÓN 
Ademais  da instancia de solicitude, os aspirantes deberán presentar a seguinte documentación 
para participar no proceso selectivo das bolsas de apoio para ATP:  
 

1. Instancia de solicitude de bolsa específica para esta convocatoria segundo o 
modelo e procedemento explicado anteriormente. 

2. En todos os casos débese xustificar coñecementos básicos nos seguintes campos: 
.  

• Paquetes ofimáticos 
• Plataformas base para servidores de aplicacións web 
• Sistemas de de xestión de contidos  
• Ferramentas para a creación de contidos web 
• Sistemas de e-learning 
• Sistemas de e-colaboración,  
• Sistemas de relacións cos clientes  
• Xestión documental web   
• Plataformas para wikis, blogs e redes sociais 

 
3. Documentación xustificativa de  outros méritos  alegados.  

 
 

7. LUGAR DE NOTIFICACIÓNS DOS ACTOS DERIVADOS DA PRESENTE 
CONVOCATORIA 

 
O taboleiro de anuncios onde se publicarán todas as comunicacións derivadas de presente 
convocatoria será o da Vicerreitoría de Coordinación do campus de Lugo, sen prexuízo da súa 
publicación  complementaria en medios electrónicos ou noutros taboleiros da USC. 
 
 

 
 



 
8. ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
 

A comisión xulgadora publicara  nos 5 días seguintes despois de finalizado o prazo de 
presentación de solicitudes  no taboleiro da Vicerreitoría de Coordinación do campus de Lugo e 
na paxina web da ATP , a relación de aspirantes admitidos e excluídos.  
Para enmeda-los defectos do proceso de selección os aspirantes non admitidos e excluídos 
poderán xustificar o seu dereito a ser admitidos no prazo de 10 días hábiles contados a partir do 
día seguinte á publicación, quedando excluídos definitivamente  de non facelo.  
Finalizado dito prazo e resoltas a reclamacións á listaxe provisional, publicarase unha listaxe 
definitiva na que se indicará o lugar, data e hora de realización da proba practica a que se refire o 
punto 10 de esta convocatoria.  
 

9. COMISIÓN DE SELECCIÓN 
 

A selección dos candidatos/as ás bolsas de apoio da ATP será realizada por unha comisión 
xulgadora nomeada polo Director/a da ATP. A composición de dita comisión xulgadora farase 
pública antes de comezar o proceso de selección.  
Os aspirantes poderán formular recusación contra o membros da comisión de conformidade co 
previsto nos artigos 28 e 29 da Lei 30/1992, do 26 de novembro. 
 

10. SELECCIÓN 
 

O proceso de selección  ademais da valoración dos méritos alegados polos candidatos  constará  
de: 
 

a) Unha proba practica. A proba práctica medirá os coñecementos que os candidatos/as 
posúen na temática que se recolle no punto 6 desta convocatoria. Os candidatos/as 
deberán presentarse no lugar e á hora sinalados no momento da publicación da listaxe 
definitiva dos aspirantes,co documento nacional de identidade ou documento fidedigno 
acreditativo. 
 
b) entrevista persoal 

 
Para a valoración de méritos a comisión xulgadora terá en conta, entre outros, os seguintes 
aspectos: 
 

• Media do expediente académico, segundo o establecido na Resolución Reitoral do 19 de 
abril de 2005 sobre valoración de expedientes na USC: media simple. 

• Outros estudos oficiais vinculados coa informática (Formación Profesional de segundo 
grao, especialidade Administración de Sistemas, Programación, ...) 

• Experiencia acreditable en traballos ou colaboracións relacionados co ámbito das TIC. 
 

.  A valoración dos candidatos/as efectuarase do seguinte xeito: 
 

• Valoración dos méritos alegados – 10% da puntuación total 
• Nota obtida na proba práctica - 50% da puntuación total  
• Entrevista persoal: 40% da puntuación total 

 
 



11. RESULTADO FINAL  
 

Ademais dos candidatos/as seleccionados/as para as prazas convocadas, do proceso de selección 
se constituirá  unha  listaxe  de agarda para cubrir as posibles baixas dos candidatos/as 
seleccionados por mor da súa renuncia ou outras causas de cese no desfrute da bolsa. 
As listas de candidatos/as seleccionados/as así como as de agarda  será publicada nos lugares 
indicados no punto  seis da presente convocatoria.  
Contra a proposta de candidatos/as seleccionados/as e a listaxe de agarda poderán presentar 
reclamación á comisión xulgadora no prazo  de 10 días hábiles contados dende a data da súa 
publicación. Transcorrido  ese prazo e analizadas as reclamacións, de ser o caso, remititiráselle a 
proposta ao Director/a da ATP que procederá  a facer os  nomeamentos.  
 
 

12. DURACIÓN DAS BOLSAS E OBRIGAS DOS CANDIDATOS SELECCIONADOS 
 

Os beneficiarios das bolsas estarán obrigados a realizar a actividade para a que se lle concede a 
bolsa segundo a finalidade das mesmas descritas no punto dous da presente convocatoria con 
unha dedicación a mesma  de 15 horas semanais durante 9 meses (ata o 30 de setembro de 2009). 
Teranse en conta as necesidades da ATP e o programa de estudos dos bolseiros/as para a 
distribución dos seus horarios e que permitan o normal desenvolvemento das actividades 
previstas.  
 
A duración da bolsa será ata o 30 de setembro do ano académico en curso e podendo ser 
prorrogada por un ano máis ou ata o nomeamento de novos bolseiros da convocatoria seguinte. 
As renovacións faranse  logo da proposta favorable do Director/a da ATP. 
 
No caso de renuncia deberá comunicalo por escrito ao Director/a da ATP cunha antelación 
mínima de 3 semanas para poder cubrir a vacante sen que se interrompa o servizo de apoio. 
 
A concesión e o aproveitamento dunha bolsa non establece relación contractual ou estatutaria de 
ningún tipo coa USC, nin implica compromiso en canto á posterior  incorporación do 
interesado/a ao seu cadro de persoal. 
 
 Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñer recurso 
contencioso-administrativo perante o xulgado do contencioso-administrativo de Santiago/Lugo  
no prazo de dous meses, a contar desde o día seguinte á súa publicación. Non obstante, os 
interesados/as  poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante 
este órgano, sen que neste caso se poda interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que 
non recaia resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición 

  
 

 
Santiago de Compostela, a  de decembro de 2008 

 
O Reitor  

 
 
 

Senén Barro Ameneiro 


