PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA PARA ALUMNOS DA UDC EN
NAVANTIA, S.A.
Prazo de solicitude: ata o 23 de setembro de 2022

A empresa NAVANTIA, S.A., no marco do convenio asinado coa Universidade da
Coruña o 3 de decembro de 2014, oferta 1 praza para a realización de prácticas
académicas externas curriculares e extracurriculares.
OBXECTIVOS
Os obxectivos que se perseguen son:
•

Colaborar coa Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos.

• Adquirir e mellorar as competencias profesionais, así como outras

competencias transversais (versatilidade, capacidade de adaptación e
de comunicación , autonomía persoal, toma de decisións, traballo en
equipo...).
DESTINATARIOS
Seleccionaranse 1 alumno/a. O/A estudante será alumno de grado co 50% dos
créditos superados.
Poderán realizar este programa de prácticas os estudantes universitarios que
cumpran os seguintes requisitos:
• Estar matriculado/a, no momento da solicitude e no momento da data de

comezo da práctica, en calquera das titulacións de grado que se
impartan na Escola Politécnica Superior.
•

A realización de prácticas curriculares será de acordo co plan de estudios
correspondente. Para as prácticas extracurriculares será preciso ter
superado o 50% dos créditos necesarios para obter o título de
grado.

• Non manter relación contractual de tipo laboral, de prestación de

servizos ou asimilable algunha con la empresa.

CONTÍA E PERIODO
O importe bruto da axuda será de 600€ mensuais cunha dedicación flexible de 20
horas semanais e un total de 1200 horas.
SELECCIÓN
A selección farase por unha comisión integrada por:
•

Profesor/a responsable de prácticas externas da Escola Politécnica
Superior.

•

Directora de la Cátedra.

•

1 PAS da Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidad Social.

Orde de prelación do alumnado
Para establecer a orde de prelación do alumnado valorarase os seguintes criterios:
•

Expediente académico.

•

Número de créditos restantes para a obtención do correspondente título.

LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN
Os/as interesados/as poderán presentar as solicitudes presencialmente ou por correo
electrónico (vcfrs@udc.es) na secretaría da Vicerreitoría do Campus de Ferrol e
Responsabilidade Social ata as 14:00 h do día 23 de setembro achegando copia do
expediente académico.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumprimento do artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo
e do Consello, de 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta
ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (“Regulamento
Xeral de Protección de Datos” ou RXPD), e do artigo 11 da Lei Orgánica 3/2018, de 5

de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD),
informamos que os datos que a persoa interesada facilite mediante a concorrencia a
esta convocatoria, serán tratados baixo a responsabilidade da Universidade da
Coruña (UDC), sendo os seus datos de contacto Rúa Maestranza 9, 15001, A Coruña,
teléfono 981167000, correo electrónico secretariaxeral@udc.gal
A solicitude dunha axuda para o alumnado con necesidades educativas especiais,
implica a aceptación do contido da convocatoria e a autorización para que os seus
datos persoais sexan utilizados pola Universidade de acordo coa LOPD, coa finalidade
da correcta xestión das bolsas. Todas as persoas que entren en contacto con estes
datos coa citada finalidade cumprirán o deber de confidencialidade establecido no
artigo 5 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais
e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPD).
Mediante a concorrencia a esta convocatoria, a persoa interesada consinte
expresamente na publicación dos seus datos na resolución da solicitude nos
Taboleiros físicos da UDC e dentro do Taboleiro Oficial da Sede electrónica da UDC,
na forma prevista na Disposición Adicional 7ª da Lei orgánica 3/2018, de protección
de datos persoais. A resolución desta convocatoria permanecerá publicada en tales
Taboleiros, para garantir a súa publicidade. Os datos persoais serán conservados
mentres resulten necesarios para as finalidades do tratamento e, en todo caso,
durante os prazos establecidos pola lexislación vixente, sen prexuízo do previsto en
relación co exercicio do dereito de supresión e outros dereitos contemplados na Lei
Orgánica de Protección de Datos Persoais.

A persoa interesada consinte no tratamento dos datos aos efectos de cumprir coa
finalidade descrita nesta convocatoria, e terá dereito a retirar o seu consentimento en
calquera momento, sen efectos retroactivos. Ten dereito a solicitar ao responsable do
tratamento, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos
persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse ao citado
tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de
poder público, a portabilidade dos seus datos. Tales dereitos poderá exercelos
mediante solicitude remitida á seguinte dirección: Secretaría Xeral, Reitoría da
Universidade da Coruña, Rúa Maestranza 9, 15001 de A Coruña ou ao correo
electrónico secretariaxeral@udc.gal, coa referencia "protección de datos", a través

dun escrito firmado ao efecto achegando fotocopia do seu DNI. Igualmente poderá
dirixir esta solicitude directamente ao Delegado de Protección de Datos, á mesma
dirección postal anteriormente indicada, ou ao correo electrónico dpd@udc.gal.
Asemade, vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española
de Protección de Datos (AEPD).

ANEXO I

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA PARA ALUMNOS DA UDC EN NAVANTIA, S.A

D/Dona:………………………………………………………………DNI…………………........
Titulación:…………………………………………………………………………………………
Curso: ……………….. Nº de créditos superados: …………………………………….........
Correo electrónico:……………………………………………………………………………...
Teléfono:…………………………………………………………………………………………
Enderezo:…………………………………………………………………………………………
Código Postal: ……………….. Localidade: ………………………………………………….
DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN:
Expediente académico
A Coruña/Ferrol, ............ de ......................... de 2022.

Sinatura

