
 
 
 
 
 

Procedemento de incorporación de investigadores estranxeiros 

Procedementos administrativos para a incorporación de investigadores estranxeiros 

A incorporación de investigadores estranxeiros leva aparellada a realización de diversos 
trámites administrativos. Este documento ten como obxectivo servir como referencia sobre os 
diferentes trámites a realizar, os prazos de realización e os custos aparellados aos ditos 
trámites. 

Como norma xeral, todo investigador deberá realizar os seguintes trámites: 

• Presentación da documentación requirida pola USC 
• Tradución xurada dos títulos de Grao/Doutor 
• Empadroamento en Compostela 
• Solicitude do NIE 
• Alta na Seguridade Social 
• Apertura de conta bancaria 
• Sinatura do contrato laboral coa USC 
• Solicitude de médico 
• Certificación médica 
• Procura de aloxamento 
• Outros trámites 

Presentación da documentación requirida pola USC 
Para poder asinar un contrato laboral, e preciso presentar certa documentación relativa ás 
titulacións que dan acceso ao contrato. En concreto hai que presentar: 

• Se  é un título da UE: orixinal e tradución xurada a galego ou castelán.  
• Se non é da UE: orixinal e homologación 

Tradución xurada dos títulos de Grao/Doutor 

A USC esixe a tradución xurada dos títulos de grao ou doutor para a formalización do contrato 
laboral. Non se aceptan traducións de títulos que non estean expedidos na lingua oficial do 
país de orixe, aínda que sexan títulos oficiais da universidade. 

Tamén se poden traducir noutros servizos: 

• CARRAIG Linguistic Services, A Coruña. E-mail: carraig@traduccionescarraig.com 
• Centro Británico, Santiago de Compostela (de varios idiomas ao inglés e viceversa) 

Duración do trámite: aproximadamente dúas semanas para recibir o orixinal traducido. 

Importe: 50-55 € 

Empadroamento en Santiago de Compostela 
Para poder solicitar o NIE é preciso estar empadroado en Santiago de Compostela. No caso de 
nos dispor de aloxamento no que se poida empadroar (non se pode poñer coma residencia 
habitual unha residencia do SUR) pode falarse cun compañeiro que lle permita empadroarse 
no seu piso mentres o investigador non teña un contrato de aluguer. Hai un modelo de 
xustificante de residencia do Concello dispoñible para descarga. 

Para realizar o trámite hai que acudir á Oficina do Padrón, situada nos baixos do Concello 
(entrada pola rúa Raxoi). 

mailto:carraig@traduccionescarraig.com
http://santiagodecompostela.gal/e_santiago/interior.php?txt=es_impresos&lg=gal
http://santiagodecompostela.gal/e_santiago/interior.php?txt=es_impresos&lg=gal
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Duración do trámite: o empadroamento realízase no momento. Non é precisa cita previa. 

Importe: de balde 

Solicitude do Número de Identificación para Estranxeiros (NIE) 
O NIE solicítase na Comisaria da Policía Nacional (Av. de Figueroa, 3). Para poder solicitalo é 
preciso estar empadroado en Compostela. Hai que presentar a certificación de 
empadroamento o pasaporte ou documento de identidade do país de orixe. Non é preciso 
solicitar cita previa. Unha vez cubertos os formularios de tramitación, hai que acudir ao banco 
e pagar unha taxa. O NIE hai que recollelo no prazo de 4-5 días dende a súa tramitación 

Duración do trámite: 4-5 días 

Importe: 10€ aproximadamente 

Alta na Seguridade Social 
O investigador pode solicitar a alta na Seguridade Social dende o momento que chega a 
Compostela. O trámite realízase na oficina da Tesorería General de la Seguridad Social situada 
na Rúa Carlos Briones Varela s/n (zona Galeras). Non é precisa a solicitude de cita previa pero é 
preciso levar o NIE definitivo, non admiten o provisional. 

Duración do trámite: a alta tramítase no momento. Non é precisa cita previa. 

Importe: de balde 

Apertura de conta bancaria 
Para abrir unha conta bancaria nalgunha entidade de Compostela é preciso levar o NIE 
definitivo.  

Duración do trámite: a conta ábrese no momento e non é precisa a solicitude de cita. 

Importe: de balde  

Sinatura do contrato laboral coa USC 
Unha vez obtido o NIE o investigador pode asinar o contrato coa USC. Para poder asinar 
deberá ter presentado previamente toda a documentación requirida (título, certificación 
médica ...). A USC dará vez para asinar o contrato na Casa da Balconada. O único documento 
que se pode presentar despois da sinatura do contrato é a certificación médica. 

Para a sinatura do contrato é precisa a presentación do modelo 145 de Facenda, dispoñible 
para descarga nesta ligazón. 

Duración do trámite: a sinatura farase con cita previa 

Importe: de balde  

Asignación de médico 
Unha vez asinado o contrato laboral, o investigador poderá solicitar un médico en algún dos 
ambulatorios de Compostela. Para facelo, deberá acudir ao ambulatoria que quede máis preto 
da súa vivenda e solicitalo na área administrativa. Para isto, só é preciso presentar o NIE. 

Duración do trámite: tramítase no momento. Non é precisa cita previa. 

Importe: de balde 

 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_100_al_199/145/mod145_gl_es.pdf
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Solicitude de certificación médica 
Unha vez asignado un médico de cabeceira, o investigador poderá solicitar cita para revisión e 
solicitar a expedición dunha certificación que deberá presentar no Servizo de Xestión de 
Persoal. Para a certificación, deberá mercar nun estanco o formulario oficial. 

Tamén se pode solicitar a revisión médica no Servizo de Vixilancia da Saúde da USC. Neste 
caso, o servizo fará unha revisión completa (análises, electro, probas de oído, vista etc.). A 
revisión é máis exhaustiva que a realizada na Seguridade Social, se ben os prazos para recibir 
os resultados e a correspondente certificación son máis longos. 

Duración do trámite: na Seguridade Social, a cita soe darse para o día seguinte. Se o 
investigador opta pola revisión no servizo médico da USC, a cita para a revisión tarda en torno 
a unha semana e aproximadamente tres máis para recibir os resultados. 

Importe: 3,63 € polo formulario oficial para a certificación. De balde no servizo médico da USC. 

Procura de aloxamento 
Mentres o investigador non atopa piso en Compostela, pode aloxarse nas residencias da USC. 
Nesta ligazón atopará a información sobre as diferentes residencias, tarifas etc. 

Para a procura de aloxamento definitivo pódeselle pasar o contacto de diferentes portais web 
ou de axencias en Compostela. 

Portais de procura de pisos: 

• www.enalquiler.com 
• www.idealista.com 
• www.fotocasa.es  
• www.milanuncios.com 

Axencias inmobiliarias: 

• Julio Gerpe 
• Alvenco 
• Quatrium 
• Inmobiliaria Rey 
• Avinza 
• Urban 

Outros trámites: 

• Cursos de español/galego na USC 

A USC conta cunha ampla oferta de cursos de idiomas, impartidas en cursos intensivos 
semestrais e anuais. Ademais dunha ampla oferta de linguas estranxeiras, o Centro de Linguas 
Modernas oferta tamén cursos de castelán para estranxeiros e de galego para non 
galegofalantes. 

• Transporte público en Santiago de Compostela 

A tarxeta para o transporte público pode mercarse e recargarse en calquera dos autobuses 
urbanos. As tarifas van dende os 0,60 € por viaxe empregando os bono até 1,00 € por viaxe do 
billete ordinario. 

• Alta dunha liña telefónica 

A alta dunha liña telefónica pode facerse en calquera das tendas que as diferentes compañías 
teñen por toda a cidade. Para a alta só é preciso presentar o NIE e un número de conta 
bancaria. A alta da liña é instantánea. 

http://www.usc.es/en/servizos/sur/residencias/index.html
http://www.enalquiler.com/
http://www.idealista.com/
http://www.fotocasa.es/
http://www.milanuncios.com/
http://www.juliogerpe.es/
https://www.paxinasgalegas.es/alvenco-22094em.html
http://quatrium.es/
http://www.reyinmobiliaria.com/
http://www.avinza.es/
http://www.urban.es/
http://www.usc.es/gl/servizos/clm
http://www.usc.es/gl/servizos/clm
http://www.usc.es/gl/servizos/clm/cursos/espanol/curso_idioma.html?idioma=9
http://www.usc.es/gl/servizos/clm/cursos/galego/matricula.html
http://www.usc.es/gl/servizos/clm/cursos/galego/matricula.html
http://www.tussa.org/web/interior.php?txt=arbore_web12&lg=cas

