Convocatòria d’ajut de col·laboració amb l’Àrea
d’Afers Acadèmics. Unitat d’Afers Acadèmics
D’acord amb el Reglament d’ajuts de col·laboració per a estudiants de la UAB, aprovat pel Consell de
Govern el dia 9 de juny de 2008, es convoca un ajut de col·laboració amb l’Àrea d’Afers Acadèmics de la
UAB.

Base I: Descripció de l’ajut







L’ajut es desenvoluparà durant 3 hores diàries des de l’1 de setembre de 2010 al 31 de juliol de
2010, amb horari a convenir.
Les activitats de col·laboració de la persona beneficiària seran:
o Donar suport a la gestió documental per a l’estructuració, classificació i difusió dels
procediments acadèmics, realitzant tasques de preparació, de recepció de documents i
de manteniment de l’arxiu de gestió.
o Executar aplicacions i eines ofimàtiques específiques del seu àmbit de col·laboració.
El Pla de Formació serà el següent:
o Formació sobre els procediments acadèmics de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
o Formació en tècniques relacionades amb l’ofimàtica.
o Formació en gestió de bases de dades.
o Formació en cerca i gestió de la informació, impresa i/o electrònica.
La tutora serà Francisca Sánchez Torronteras, cap de la Unitat d’Afers Acadèmics de l’Àrea d’Afers
Acadèmics

Base II: Borsa de la beca


La Borsa de la beca serà de 525,00 euros mensuals, a més de la devolució del 100% de l’import
dels preus públics dels crèdits matriculats, d’acord amb allò establert a la base 4 de les Bases
reguladores per a la concessió d’ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs 2010-2011.

Base III: Requisits dels candidats






Requisits acadèmics establerts a la Base 8 de les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts de
col·laboració amb la UAB per al curs 2010-2011
Coneixements de procediments de gestió documental
Coneixement d’eines per sistematitzar, organitzar i analitzar la informació
Coneixement d’ofimàtica (processadors de textos, fulls de càlcul, bases de dades)
Tindran preferència les persones renovadores de l’ajut

Base IV: Condicions de la col·laboració



Les condicions de la col·laboració són les establertes a l’article 12 (drets) i 13 (obligacions) del
Reglament d’ajuts de col·laboració per a estudiants de la UAB.
L’incompliment per part del beneficiari / de la beneficiària de qualsevol de les obligacions
establertes al reglament, prèviament justificat i contrastat, implicarà la retirada de l’ajut a partir
del moment de l’incompliment i fins a la seva finalització.

Base V: Procediment de sol·licitud
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Els i les estudiants que vulguin demanar l’ajut hauran d’editar la sol·licitud des del web
http://www.uab.cat/estudiants -Beques d’estudi-, i presentar-la correctament omplerta i amb la
documentació que s’escaigui preferentment al Registre General de la UAB (Edifici Rectorat) o a
qualsevol altre punt de registre de la UAB.
A més a més hauran de presentar:
o Currículum amb els documents justificatius que es considerin oportuns.
o Fotocòpia del DNI / NIE
o Fotocòpia del compte corrent on es vulgui cobrar el ajut, tenint en compte que el
sol·licitant ha de constar-hi com a titular, cotitular o beneficiari.
El termini de presentació de sol·licitud és del 5 al 9 de juliol de 2010.
En cas que la destinació quedi vacant, la cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics podrà obrir altres
terminis extraordinaris de sol·licitud durant el curs, els quals es regiran d’acord amb els requisits
fixats a les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs
2010-2011.

Base VI: Procediment d’adjudicació de les beques


Els ajuts s’adjudicaran als candidats d’acord amb el procediment establert a la Base 10 de les
Bases reguladores per a la concessió d’ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs 2010-2011,
amb la particularitat que es realitzaran entrevistes a les persones que es considerin aptes per
currículum, les quals seran avisades personalment per correu electrònic i/o telefònicament.

Base VII: Resolució


La resolució de la convocatòria anirà a càrrec de Montserrat Masoliver Puig, cap de l’Àrea d’Afers
Acadèmics i es farà pública el 31 de juliol de 2010 al web de la UAB. La incorporació de la persona
assignada es farà l’1 de setembre de 2010.

Base VIII: Acceptació i renúncia de l’ajut




Amb la sola presentació de la persona beneficiària en el lloc assignat el dia i l’hora fixats ja es
considerarà que aquesta accepta l’ajut. Tanmateix, en el moment de la seva incorporació haurà de
signar un document d’acceptació formal, en el qual es comprometrà explícitament a complir les
obligacions establertes.
La persona beneficiària de l’ajut pot renunciar-hi en qualsevol moment, amb el benentès que:
o A partir del moment que es faci efectiva la renúncia deixarà de gaudir de l’ajut.
o Només percebrà la quantitat corresponent als dies en què hagi dut a terme la
col·laboració.
o Ha de comunicar-ho a la seva tutora amb 10 dies d’antelació, per tal de cobrir la
destinació que deixa vacant.
o En cas que no ho comuniqui en el termini establert, se li descomptarà la part
corresponent a 10 dies de col·laboració. En cas de renúncia a un ajut assignat, el
beneficiari / la beneficiària no podrà optar a cap altre en el mateix curs acadèmic. Si hi
optés el curs següent, la seva sol·licitud serà considerada de nova adjudicació.

Base IX: Incompatibilitats



El règim d’incompatibilitat dels ajuts de la present convocatòria està establert a l’article 24 del
Reglament d’ajuts de col·laboració per a estudiants de la UAB.
No obstant això, aquest ajut també és incompatible amb els convenis per a la realització de
pràctiques en empreses.

Base X: Cessació dels ajuts de col·laboració


Els diferents tipus de cessació dels ajuts de col·laboració, les seves causes i les seves
conseqüències estan establertes a l’article 25 del Reglament d’ajuts de col·laboració per a
estudiants de la UAB.

Base XI: Protecció de dades



Les dades facilitades per les persones candidates s’incorporaran a un fitxer de la Universitat
Autònoma de Barcelona amb les finalitats de gestionar el procés de tramitació i resolució dels
ajuts convocats, així com dels pagaments corresponents.
D’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, les persones interessades podran exercir, davant la directora del Servei de
Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona, els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de
les seves dades.
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Montserrat Masoliver Puig
Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics

