
REQUISITS:
Només podran sol·licitar aquesta ajuda els treballadors amb dedicació plena o exclusiva al CESAG i amb
contracte indefinit.  Si tenen una altra situació laboral es pot estudiar el seu cas i atendre la sol·licitud de
manera excepcional a criteri de la Direcció.

La concessió o denegació de l'ajuda seguirà els següents criteris:
- Existència de dotació pressupostària.
- Relació del contingut de la formació sol·licitada amb les línies de treball i investigació del CESAG.
- Importància de la formació per al doctorat o l'acreditació.
- Importància de la formació per a la docència.

Calendari de presentació de sol·licituds:
Hi haurà dos períodes de sol·licitud d'ajudes per a la formació :
1) El mes de setembre
2) El mes de febrer

La Direcció es compromet a respondre en el termini d'un mes.
L'ajuda, quan es concedeixi, es farà efectiva el mes següent de la realització de la formació i quan s'hagi
acreditat la mateixa amb tota la documentació requerida.

La Direcció es reserva el dret de demanar la documentació que consideri rellevant per verificar les dades
declarades pel sol·licitant amb vista a la concessió, manteniment o renovació de l'ajuda.

La  presentació  d'aquesta  sol·licitud  suposa  per  part  del  sol·licitant  l'acceptació  expressa  dels  criteris  i
decisions que la Direcció pugui adoptar sobre qualsevol dubte interpretatiu dels requisits i condicions recollits
en aquestes bases i sobre l'assignació de les ajudes .
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Observacions:Cal presentar a administració els comprovants de 
les despeses per poder-ne efectuar l'abonament.

Costa de Saragossa, 16       07013       Palma       +34 971 79 28 18       cesag.org       info@cesag.org
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