CONVOCATÒRIA D’UNA BECA DE SUPORT A ALUMNI
EPSI I ALTRES TASQUES DE SUPORT
DOCUMENTACIÓ
Emplenar la sol·licitud i lliurar-la mitjançat l’espai creat al Moodle de tutorització.

Nº EXPEDIENT

DATA RECEPCIÓ

DOCUMENTACIÓ:
q
q

Completa
Incompleta

AUTORITZACIÓ:
Autoritzo
a
que
Gestió
Acadèmica adjunti el meu
expedient a la sol·licitud.

q

Les sol·licituds s’adreçaran en format digital a través de l’ Aula Moodle de
tutorització.

CONVOCATÒRIA D’UNA BECA DE SUPORT A ALUMNI
EPSI I ALTRES TASQUES DE SUPORT
IMPRÈS DE SOL·LICITUD
1- Dades personals del/de la sol·licitant:
Nom........................................................................
Cognoms................................................................
DNI.....................................
Data de naixement................................
Adreça..................................................................................................................
Població..............................................................................
Codi Postal..............................
Telèfon........................................... Mòbil.........................................
Correu electrònic ..........................................................................

2- Curs actual:
Primer

Segon

Tercer

Quart

Per la present em plau sol·licitar que se’m consideri candidat/a a l’assignació de la
beca de suport a les activitats d’Alumni EPSI i altres tasques de suport
La present sol·licitud comporta l’acceptació de les bases de la convocatòria així com
els compromisos que de l’assignació de la beca, en cas de resultar beneficiari/a, es
derivin.
Signat
A LA DIRECCIÓ DE L’ESCOLA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT INTEGRAL

CONVOCATÒRIA D’UNA BECA DE SUPORT A ALUMNI
EPSI I ALTRES TASQUES DE SUPORT
Dirigida a:
Estudiants matriculats el curs acadèmic 2018/19 al Grau de Prevenció i Seguretat
Integral que estiguin cursant primer, segon o tercer curs.
1. Objecte de la beca
Col·laborar en la gestió i la coordinació del projecte EPSI Alumni i altres activitats de
suport.
2. Durada de la beca
El període de concessió de la beca serà de l’1 d’Abril al 19 de juliol de 2019.
La dedicació serà de 20 hores setmanals, en horari de dilluns a divendres, de 10:00
a 14:00 h. En determinats supòsits es podrà pactar un horari diferent respectant les
hores setmanals.
3. Dotació de la beca
L’estudiant rebrà la quantitat de 350 € bruts mensuals. Aquest import està sotmès a
la retenció mínima del 2% d’IRPF de conformitat amb el RD 0439/2007, de 30 de
març; a les disposicions del RD 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen les
condicions d’inclusió al règim general de la Seguretat Social de les persones que
participin en programes de formació, i a la disposició addicional vint-i-cinquena del
RD 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la
competitivitat i l’eficiència.
4. Termini per a la presentació de sol·licituds
Del 14 de Març al 21 de Març.
5. Documentació a aportar
Full de Sol·licitud.
6. Requisits
•
•

Estar matriculat/da en el Grau de Prevenció i Seguretat Integral el curs
2018/19.
Trobar-se al corrent de pagament de la matrícula d’aquests estudis.

7. Comissió de selecció
La selecció de l’estudiant beneficiari/a es durà a terme per part d’una Comissió
integrada per la Directora de l’Escola de Prevenció i seguretat Integral, el coordinador
d’estudis i el coordinador de mobilitat.
8. Resolució
La resolució serà comunicada el 27 de Març de 2019.
9. Acceptació de la beca i obligacions del/de la becari/a
El/la beneficiari/a de la beca s'haurà de comprometre, explícitament i mitjançant un
document signat, a complir totes les condicions generals que es derivin d'aquesta
resolució i, especialment, les següents:
•
•
•
•

Acceptar les bases d'aquesta convocatòria.
Acceptar la consulta del seu expedient acadèmic
Acceptar les normes que la direcció l’EPSI estableixi.
Totes aquelles que es puguin derivar de les anteriors.

L'incompliment de qualsevol d'aquests requisits sense justificació comportarà que la
Direcció de l’Escola de Prevenció i Seguretat iniciï un expedient de revocació de l'ajut
a la persona interessada i que no li concedeixi cap altra beca.
10. Incompatibilitats de la beca
El benefici d'aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca, ajuda o subsidi
de característiques similars, i també amb la percepció de qualsevol altra
remuneració, sou o salari derivat d’un contracte laboral. Malgrat això, previ acord
amb la direcció de l’EPSI, es podrà gaudir d’altres beques que no afectin en el
desenvolupament de les tasques.
Qualsevol possible causa d'incompatibilitat haurà d'ésser comunicada pel/per la
becari/a la Direcció de l’EPSI.
11. Inexistència de relació laboral
La concessió de la beca no implica cap relació laboral ni contractual amb la FUAB ni
implica cap tipus de compromís per part de la FUAB en relació amb la posterior
incorporació laboral del/de la becari/a a la plantilla de la FUAB.

