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1.- Clave PIN 

Para facilitar o acceso ao PAS e PDI á sede electrónica e poder facer os trámites da vindeira 
convocatoria de Acción Social existe unha alternativa ao certificado dixital. 

Como podo participar na acción social na sede da Uvigo sen non dispoño de Certificado 
eletrónico? 

• Pode solicitar de xeito non presencial a súa Cl@ve PIn coa que poderá participar nesta 
convocatoria e que lle servirá para acreditarse en sede electrónica. 

• O xeito de rexistrarse en Cl@ve é moi doado e pode realizarse dende o domicilio sen 
necesidade de acudir a ningún rexistro físico. 

• A súa Cl@ve Pin permitiralle tamén a realización de doutros trámites coa administración 
pública, non só neste procedemento. 

Prema o seguinte enlace que contén a descrición, paso a paso, do procedemento en 
https://bit.ly/3fuTBsu 

 

Si desexo obter e empregar un certificado dixital 

Lembrámoslle que coa Cl@ve PIN poderá realizar os seus trámites perante a sede electrónica e, 
entre eles, a instancia de participación na convocatoria de Acción Social. 

Se aínda así precisa un certificado dixital, lembre que este trámite require a súa presenza ante 
o rexistrador habilitado na Universidade de Vigo da FNMT. A guía para a obtención do seu 
certificado dixital a ten no seguinte enlace 

 

2.- Aínda non rematou o prazo de presentación de solicitudes de participación e me dou 
conta de que non acheguei toda a documentación que debía. 

A través da sede electrónica da Universidade, elixindo o procedemento “emenda e mellora de 
solicitude”.  

 

 

 

https://bit.ly/3fuTBsu
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-05/GL_manual_cidadania_FNMT.pdf
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No asunto especificar que se emenda a “solicitude Acción Social expediente número” (esta 
información atópase no apartado as miñas xestións > escritos presentados>) 

,  

e incorporar os documentos en pdf como arquivos adxuntos no apartado “Documentación”, 
premendo no recadro “Escolla o ficheiro”. 

 

 

 

 

3.- As miñas facturas son máis das que se poden incluír no Anexo I  

Neste caso descargue tantos Anexos I como se precisen e achegalos xunto co resto da 
documentación. 

 

4.- Como debo realizar o trámite de presentación da miña solicitude de acción social? 

Na sede electrónica da Universidade de Vigo, https://sede.uvigo.gal, premendo no apartado 
“Solicitude de Acción Social 2019” da categoría PAS/PDI e seguindo os pasos da guía de acción 
social que se facilita no procedemento. 

https://sede.uvigo.gal/
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-05/GL_guia_rexistro_accion_social.pdf
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5.- A quen debo dirixirme se teño dúbidas en canto ao procedemento de presentación da 
solicitude? 

Ao Negociado de Información, no correo electrónico sede@uvigo.gal, ou ben no teléfono     986 
81 36 00. 

 

 

6.- A quen debo dirixirme se teño dúbidas respecto do que recolle a convocatoria? 

Ao servizo de Retribucións e Seguros Sociais, no correo electrónico consultanomina@uvigo.es 
ou no teléfono 986 81 35 78. 

 

7.- Onde podo obter un resgardo da miña presentación? 

Unha vez rematada a presentación da nosa solicitude, a sede electrónica  facilita a obtención 
dun xustificante de presentación. 

 

 Tamén podemos obtelo no apartado “As miñas xestións/Os meus expedientes/Escritos 
presentados” 

 

8.- Onde podo obter información  respecto do estado de tramitación da miña solicitude? 

Na sede electrónica, no apartado “As miñas xestións/Os meus expedientes”, poderá consultar o 
estado de tramitación da súa solicitude. 

mailto:sede@uvigo.gal
mailto:consultanomina@uvigo.es
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9.- Por qué medio me notificarán? 

A Acción Social 2019 é un procedemento exclusivamente electrónico, polo que a notificación 
será tamén electrónica.  

Na sede electrónica, no apartados “As miñas xestións/Notificacións electrónicas/Notificacións 
pendentes” poderá consultar as notificacións realizadas dende o servizo de Retribucións. 

 

Así mesmo, a información das distintas fases do procedemento estará dispoñible nos lugares e 
polos medios que se recollan na convocatoria de Acción Social. 

 

 

10.- Que formatos admite a sede? 

Unicamente pdf 
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10.- Podo achegar todos os meus xustificantes nun só PDF?  

A documentacón da solicitude debe achegarse segundo esta orde: 

• 1º pdf: Anexo I Solicitude (se, por número de facturas precisa máis de un anexo I, debe 
numeralos de xeito correlativo) 

• 2º pdf: Anexo II 
• 3º pdf: documentación xustificativa da Unidade Familiar (libro familia, certificado 

convivencia…),  
• 4º pdf: documentación xustificativa agrupada por tipo de axuda, isto é 

o Axuda 1 “Discapacidad”, 
o Axuda 3  “Estudos”  
o Axuda 4  “Tratamentos saúde”.  
o Axuda 2 non precisa documentación específica 

 

MOI IMPORTANTE: antes de rematar o proceso, é preciso comprobar a lexibilidade da 
documentación achegada; de non resultar así, o servizo de Retribucións poderá non ter en conta 
a valoración e excluír ás/ós interesadas/os. 

RECOMENDACIÓN : manter toda a documentación escaneada no dispositivo dende que se 
presente a solicitude, de xeito que cando chegue o momento de iniciar a incorporación de 
documentos na sede, a súa localización resulte rápida e axeitada. 

 

 


