
CONSELLO
DE GOBERNO

Vigo, 29 de novembro de 2022 

Sesión ordinaria



Aprobación, se procede, da acta correspondente á 
sesión ordinaria do 31 de outubro de 2022.



Informe do reitor.



PERSOAL 
FUNCIONARIZADO

TOTAL PERSOAL  
LABORAL

PERSOAL NON 
FUNCIONARIZADO

FUNCIONARIZACIÓN

P
A
S

250234 16



RETRIBUCIÓNS

13,35 €-1795,05€
BENEFICIÁROONSEOS GRUPOS C2 E C1 FRONTE 

AO RESTO DE CATEGORÍAS

FUNCIONARIZACIÓN

P
A
S



GRUPO/SUBGRUPO POSTOS OFERTADOS

A1/A2 10

A2 7

C1/C2 69

86
POSTOS

P
A
S

CONCURSO DE TRASLADOS



Acto de 
agradecemento 
polos 20 anos de 
colaboración na 
docencia das 
escolas de 
Enxeñaría de 
Telecomunicació
n e Industrial

Evento Stellantis



Presentouse de xeito telemático e 
interviron os membros do panel de 
avaliación. Pola UVigo participaron 
o reitor, as vicerreitoras do 
Campus de Ourense, de 
Investigación, Transferencia e 
Innovación, o vicerreitor de 
Profesorado, Docencia e 
Titulacións e cinco investigadores 
das áreas atinxidas: Laura Movilla, 
Elena de Uña, Marisa Rúa, Mayte
Fernández de Castro e David 
Fernández Calviño.

Presentación do Campus Auga para a súa acreditación



Participación 
presencial e 
en liña

Workshop da Cátedra de feminismos 4.0



15 investigadores 
da Uvigo
participaron xunto 
con outros tantos 
das universidades 
do norte nun 
coloquio sobre a 
modificación da ley
de la ciencia

Coloquio en Santiago de Compostela coa 
Ministra de Ciencia e Innovación



As universidades galegas debateron en Vigo 
sobre temas de I+D

Os vicerreitores das 
tres universidades 
galegas 
participaron na 
presentación das 
xornadas



Homenaxe ao profesor Rifón na FFT



Convenio entre a Universidade de Vigo e Gradiant

O convenio establece 
un maior grao de 
colaboración en 
recursos materiais e 
humanos para acadar 
máis éxito en temas 
relacionados coas 
telecomunicacións



Sinatura de MoU no INL de Braga para creación 
do Agro Food Tec Lab

Son socios principais a UVigo 
e o Instituto Politécnico de 
Bragança. Por España 
participan as universidades 
de Salamanca, de Valladolid 
e a Católica de Ávila; por 
Portugal, as universidades de 
Minho e do Porto e a 
Politécnica de Porto.



Remataron os traballos da Comisión de convivencia do Claustro. Unha vez revisados 
pola ANL e pola Asesoría Xurídica, enviaranse para a súa publicación e a súa consulta 
durante un mes. A idea é poder consensuar as propostas para o claustro de febreiro 
de 2023.

Comisión de convivencia



Bixo



Novos decanatos



Gonzalo Navaza ingresa na RAG cun discurso sobre toponimia



Xoves Empregables



Congreso estatal do estudantado de Ciencias da Educación. 

Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del 
Profesorado (CESED).



UNISF – Xornada de debate institucional



Selo HRS4R Human Resources Strategy for Researchers



Competición de debate organizada en Vigo



Medallistas nos campionatos universitarios 
españois e europeos



Presentación do novo estudo de inserción laboral



Convenio XUGA – Universidade de Vigo 
para o fomento da I+D

Máis de 6 M€ 
para a 
investigación



Xuntanza co reitor da UNAD (Colombia)

Fomentar o recoñecemento 
de títulos entre as dúas 
institucións, comezando polo 
título de Grao de Dirección e 
Xestión Pública e o de 
Ciencias Políticas.



Xornadas de automatización industrial JAI 2022

Nacho Armesto 
bate récords de 
novo.



Papel das mulleres no audiovisual galego



Os dous Highly Cited Researchers do SUG están na 
Universidade de Vigo



O congreso EUNIS 2023 terá lugar en Vigo



Premios punto.gal



Espazos para coworking en Redeiras e no INCUVI



A Universidade de Vigo preséntase en Iberoamérica para 
captar alumnado



Oportunidades de financiamento europeo

Oportunidades de 
financiamento europeo para 
2023 en educación e 
innovación nunhas xornadas
organizadas desde a 
Vicerreitoría de Investigación, 
Transferencia e Innovación



Congreso español sobre integridade académica



Visita do reitor da universidade tunisiana de Sfax



Metaverso da Universidade de Vigo



Sinatura dun novo protocolo coa Deputación de Pontevedra

Por vez primeira, o 
protocolo da Deputación 
de Pontevedra inclúe 
todas as actividades 
conxuntas e supón un 
investimento aumentado 
ata 350.000€



Aprobación, se procede, da oferta de emprego público 
do persoal docente e investigador da Universidade de 
Vigo para o ano 2022.



OEP 2022:
• Número máximo de prazas dispoñibles: 64 * 120% = 
77 prazas

• 20 (7 XF, 13 XV)
• 1 excedencia voluntaria por servizo activo noutro corpo ou 

escala
• 20 pasos de CD a TU en 2021
• 23 pasos de TU a CU en 2021

Oferta pública de emprego 2022



• OEP 2022 (aprobada na Mesa de negociación do 20/09/2022):
• Persoal docente e investigador dos corpos docentes universitarios

Categoría Prazas

Profesorado titular de universidade 52
(12 das correspondentes á reserva do 15% do
persoal investigador doutor que obtiveran o
certificado R3 de conformidade co artigo 22.3 da
Lei 17/2022, do 5 de setembro, pola que se
modifica a Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia,
a tecnoloxía e a innovación, ou superaran unha
avaliación equivalente do Programa de
incentivación da incorporación e intensificación
da actividade investigadora [I3]).

Oferta pública de emprego 2022



OEP 2022:
• Persoal docente e investigador contratado doutor

• Quenda de promoción interna

Categoría Prazas

Profesorado contratado doutor 25

Categoría Prazas

Catedrático/a de universidade 40

Oferta pública de emprego 2022



OEP 2022:
• Autorización da Consellería de Facenda e Administración Pública

• De acordo con:
• A solicitude da Universidade de Vigo.
• A normativa básica, a Lei 22/2021, do 28 de decembro, de orzamentos xerais do Estado 

para o ano 2022.
• O artigo 36 da Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da comunidade 

autónoma de Galicia para o ano 2022.
• No exercicio das competencias atribuídas no artigo 21 do Decreto 113/2022, do 16 de xuño, 

AUTORIZA a Universidade de Vigo a:
• Ofertar 25 prazas de profesorado contratado doutor e 52 prazas de profesorado titular de 

universidade, así como 40 prazas de catedrático/a de universidade.

Oferta pública de emprego 2022



OEP 2016 OEP 2017 OEP 2018 OEP 2019 OEP 2020 OEP 2021 OEP 2022

Promoción interna CU 12 20 24 23 32 32 40

Quenda libre TU 12 17 24 20 27 44 40

CD 5 14 23 25

15% 
investigadores/as

TU 3 3 5 12 12

CD 4 5 1

TOTAL 33 54 53 47 64 111 117

Oferta pública de emprego 2022



OEP 2021
• Prazas pendentes de convocar:

• Catedrático/a universidade (CU): 24
• Titular de universidade (TU): 4
• Titular de universidade (15% PI): 5

Oferta pública de emprego 2022



Estado das bolsas (29/11/2022):
• CU: 46 acreditacións
• TU: 37 acreditacións

• 32 acreditados/as.
• 3 acreditados/as do persoal investigador doutor que finalizase o programa Ramón y Cajal ou 

outros programas de excelencia, nacionais ou internacionais, e dispoña da certificación I3 (data 
final contrato en 2023).

• 2 acreditados/as do persoal investigador doutor que finalizase o programa Ramón y Cajal ou 
outros programas de excelencia, nacionais ou internacionais, e coa certificación I3 en trámite 
(data final contrato en 2023).

• Convocatoria da incentivación da consolidación investigadora 2022.

• CD: 66 acreditacións
• 12 contratados/as doutores interinos.
• 54 acreditacións (promoción de profesorado axudante doutor acreditado a contratado doutor).

Oferta pública de emprego 2022



OEP 2022 (resumo):

CATEGORÍA OEP 2021 OEP 2022 TOTAL ACREDITACIÓNS

Catedrático/a de 
universidade

24 40 64 46

Titular de universidade 4 40 44 32

Titular de universidade 
(15%)

5 12 17 5

Contratado/a doutor 0 25 25 66

Oferta pública de emprego 2022



Aprobación, se procede, da adhesión á Rede ANEXXI de 
universidades, organismos públicos de investigación e 
outras organizacións científicas e académicas, para 
realizar traballos científicos e técnicos que conduzan á 
elaboración e publicación do “Atlas Nacional de España 
del siglo XXI”.



Aprobación, se procede, do Manual de calidade dos 
centros da Universidade de Vigo.



Nomeamento dun membro do PAS da Comisión de 
seguimento e avaliación do Plan de aforro enerxético.



Eleccións para cubrir a seguinte vacante na Comisión 
de investigación, delegada do Consello de Goberno (1):
• 1 estudante



Elección dos/as seguintes representantes no Comité 
de dirección da Eido (1): 
• 1 PAS
• 1 estudante do ámbito do Campus do Mar



Quenda de intervencións.




