
PREGUNTAS FRECUENTES

 PREMIOS FIN DE CARREIRA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O ALUMNADO
QUE REMATOU OS SEUS ESTUDOS UNIVERISTARIOS NO ANO 2017 NAS UNIVERSIDADES DO

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

CONVOCATORIA

1. Solicitantes

2. Publicación e consulta

3. Prazo de presentación de solicitudes

Alumnado que rematou brillantemente os seus estudos universitarios conducentes 
a unha titulación oficial de grao no curso académico 2016/17, nas universidades

do Sistema universitario de Galicia. 

DOG do 09/05/2018, Núm.89
Orde do 20/04/2018

Do 10 de maio ao 11 de xuño de 2018

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/24911
https://sede.xunta.gal/portada

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/24911
https://sede.xunta.gal/portada


4.  Dotación do premio 

5. Requisitos

6. Información e consultas

Máximo  3.000 € Diploma acreditativo

Teren cursado integramente 
os estudos da titulación universitaria 

pola que opta ao premio nas 
universidades do SUG

Teren unha puntuación media no seu 
expediente académico igual ou superior a 
8,50 puntos, para o alumando das ramas de 
coñecemento de Artes e Humanidades, 
Ciencias Sociais e Xurídicas, Ciencias e
Ciencias da Saúde; e 7,50 puntos, para o
alumnado da rama de Enxeñaría e Arquitectura.Non poderán obter un premio fin de

carreira aquelas persoas que xa 
obtiveron un en anteriores 
convocatorias.

Relacionadas con dificultades
técnicas e co proceso de 
obtención dos formularios

012 (desde Galicia)
981 900 643 (desde fóra de Galicia)

00 34 981 900 643 (desde o estranxeiro)
012@xunta.gal

Presenciais
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Secretaría Xeral de Universidades
Servizo de Apoio e Orientación aos Estudantes Universitarios

Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela

Relacionadas coa convocatoria
981 54 54 33

orientacion.sug@edu.xunta.es



7.  Solicitude e documentación

Se a solicitude é presentada por outra persoa no teu nome xuntarase O MODELO DE

REPRESENTACIÓN dispoñible en https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/modelos-xenericos

8. Selección 

SOLICITUDE

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED415A

 É importante que o solicitante
 e o representante asinen 

este modelo.

Unha vez cuberto e 
escaneado, arquivao
no ordenador.Logo

o anexas na epígrafe
OUTRA DOCUMENTACIÓN

da pantalla de anexado
de documentación

1. Expediente académico coa cualificación da 
nota media máis alta obtida polo/a alumno/a

en cada unha das distintas titulacións de grao 
 implantadas no SUG segundo a táboa incluída no

 anexo I da orde de convocatoria

Número de premios determinado polo número de persoas
egresadas na mesma titulación do xeito seguinte:
a) Ata 199 persoas egresadas: un premio
b) Entre 200 e 299 persoas egresadas: dous premios
c) Con 300 o máis persoas egresadas: tres premios

2. Empate entre dous ou máis solicitantes
Procederase ao desempate de acordo coa seguinte 
orde de prelación:
1º Maior número de matrículas de honra
2º Maior número de sobresalientes
3º Maior número de notables
4º. Menor número de suspensos

Só se a solicitude é
cuberta e presentada 
electronicamente polo 

representante.

https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/modelos-xenericos


9. Procedemento, código e unidade responsable

 

INSTRUCIÓNS PARA A PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE (ED415A)

Paso 1. Accedes á sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/portada)

Paso 2. Presentación electrónica na sede

PROCEDEMENTO
Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma
de Galicia para o alumnado  que rematou os seus

estudos universitarios no ano 2017 nas 
universidades do SUG.

UNIDADE RESPONSABLE
Secretaría Xeral de Universidades
Consellería de Cultura, Educación

e Ordenación Universitaria

CÓDIGO
ED415A

 Indicas o nome do procedemento

Clic aquí

Clic aquí



Formas de acceder á tramitación en liña

SOLICITANTE

Chave 365

Certificado dixital

REPRESENTANTE

Coa súa Chave 365

Co seu Certificado dixital

INFORMACIÓN

Chave 365: https://sede.xunta.es/chave365

Certificado dixital:http://www.xunta.gal/certificados-e-sinaturas-dixitais

Inicias a presentación electrónica

https://sede.xunta.es/chave365
http://www.xunta.gal/certificados-e-sinaturas-dixitais


Paso 3. Cobres os datos do formulario

Só se cubrirá se a solicitude
é presentada por outra persoa

no teu nome

En caso afirmativo indica 
o organismo que concede 

o premio 



Unha vez cuberta a solicitude picas en "Gardar". Comprobas que os teus datos son correctos e pulsas

a opción "Continuar".

Paso 4. Anexado de documentación

Se autorizas a súa consulta
non debes aportar ningunha 

documentación.
Non tes que marcar

o recadro

Se te opós a consulta debes
presentar a documentación 

indicada

Se na solicitude autorizas a
comprobación de datos pola 
Administración non debes 
aportar esta documentación.

Só deberás presentala no caso 
de que denegues a 
comprobación automatizada.

Xuntarase o modelo de representación
se a solicitude é presentada por outra 

persoa no teu nome.



Unha vez rematado o proceso pulsas "Gardar" e "Continuar"

Paso 5. Asinar e presentar no Rexistro

Unha vez rematado o proceso picas en "Asinar e presentar".  Se a solitude foi cuberta co/a:

Paso 6. Obter recibo

DNIe/CERTIFICADO ELECTRÓNICO
Aparecerache a aceptación 

para a autofirma

CHAVE 365
Recibirás unha clave no teléfono móbil

que indicaches no momento de
solicitala.

Comprobas que a solicitude
está cuberta correctamente

Poderás descargar o
xustificante de 

entrega


