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As solicitudes presentaranse por sede electrónica. 
Tes que coñecer:

A sede electrónica da UVigo 
O portal de bolsas da UVigo

A sede electrónica
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Se non o tes, solicítao xa. 
Podes consultar un manual no portal de bolsas, coa 
convocatoria. Tras obter o código, lembrámosche que 
podes tramitar o proceso nos rexistros da Uvigo con cita 
previa.
Por que? Terás que asinar documentación dixitalmente.

Certificado dixital
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-Le con atención as bases da convocatoria no portal de bolsas.

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/categoria/bolsas

-Neste portal, atoparás toda a documentación relacionada con cada convocatoria: 

-Documentos a presentar na ORI

-Resolución de axudas, se as hai

-Información adicional (guías, a carta Erasmus no caso  deste programa, manuais, 

etc)

•

Portal de bolsas

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/categoria/bolsas
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Presentación na sede

Ao entrar na sede verás 
os procedementos
abertos
https://sede.uvigo.gal/

Clica na convocatoria 
que che interese

https://sede.uvigo.gal/
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Presentación: https://sede.uvigo.gal/

En cada procedemento atoparás unha
ficha como esta

Ligazón ao formulario 
que deberás subir 

Guía de presentación 
de solicitudes!!!

https://sede.uvigo.gal/
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A solicitude: formulario en Secretaría Virtual

Pon maiúsculas e minúsculas e 
acentos. Non escribas só en 
maiúsculas. 

O teu número de móbil

O móbil ou fixo dunha
persoa de contacto. 
Indica os datos desta
persoa. É importante

Revisa que elixas o 
correcto

Só enderezo 
do dominio 
uvigo!!!!
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A solicitude: formulario en Secretaría Virtual

Completado o formulario tes que gardalo como un pdf
Prepara os documentos que acompañan á solicitude usando o glosario que está na convocatoria
Documentación para entregar coa solicitude

Solicitude de participación soler-apelido1-apelido2-nome/s

Proxecto (alumnado Belas Artes) proxecto- apelido1-apelido2-nome/s

Certificado estadía (alumnado Formación Profesional) certfp- apelido1-apelido2-nome/s

Elección destino (para o alumnado que solicite 2 mobilidades dacordo co
punto 2.4 da convocatoria)

elecdestino- apelido1-apelido2-nome/s

Certificado/a idiomas cid- apelido1-apelido2-nome/s
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CONSELLOS

• Non poderás presentar a solicitude fóra de prazo polo que non esperes ao último día para facelo

• Se por unha cuestión técnica non podes presentar a solicitude pola sede, contacta coa oficina de asistencia en 
materia de rexistros con antelación suficiente para que un funcionario a presente no teu nome

• Pon especial atención ao cubrir a solicitude, non se permitirá a modificación posterior dos destinos nin a orde dos 
mesmos no prazo de subsanación de solicitudes. Revísaa antes de enviala. Se aínda así te decatas de que ten un 
erro, envía un mail a outgoing.ori@uvigo.es indicando os teus datos, DNI e programa de mobilidade no que 
participas, para que eliminemos a solicitude e poidas volver a facela. 

• Consulta na sede en “as miñas xestións” – os meus expedientes os escritos que presentaches. Se ves que falta algún 
documento, presenta só ese documento a través do procedemento do programa de mobilidade no que participas, 
por exemplo: ORI-Convocatoria Erasmus Estudos. Por favor, non volvas a presentalos todos de novo.

mailto:outgoing.ori@uvigo.es
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-Por que?
– Maior visibilidade da Uvigo no exterior.
– Problemas con outros enderezos (Hotmail por ex.)

-Terás unha guía colgada con cada convocatoria
-Non se contestarán correos referentes aos programas de mobilidade que 
veñan doutras contas.
-Só debedes dirixirvos a outgoing.ori@uvigo.es
-Hai que identificarse!!!
-Posibilidade de redirección

Uso obrigatorio do correo electrónico da UVigo

mailto:outgoing.ori@uvigo.es
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