CEP ANTONIO MAGARIÑOS PASTORIZA
Avda de Vilariño, Nº 29
36630- Cambados
886.151.181 /886.151.182
Fax 886.1512183

Concesión de permisos e licenzas

ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o

réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006,
do 3 de maio, de educación. DOG Nº 30 DO 15 DE FEBREIRO DE 2016

1. SOLICITANTE

Nome e apelidos:
NIF:

TLF:

Correo electrónico:
2. PERMISO/LICENZA/REDUCCIÓN DE XORNADA QUE SOLICITA:
Día solicitado:
Horario :
PERMISOS
Falecemento, accidente ou enfermidade grave,
hospitalización ou intervención cirúrxica dun
familiar (art 3)

Deberes inescusables de carácter público ou persoal, deberes relacionados coa
conciliación da vida familiar e laboral e mais de asistencia a consultas e revisións
médicas (art. 14)

Traslado de domicilio (art. 4)
Concorrer a exames finais, probas definitivas
de aptitude e probas selectivas no ámbito do
emprego público (art. 6)
Realización de exames prenatais e técnicas de
preparación ao parto ou asistencia ás
preceptivas sesións de información e
preparación e para a realización dos
preceptivos informes psicolóxicos e sociais
previos á declaración de idoneidade (art. 9)
Para realizar tratamentos de fecundación
asistida (art. 10)

Por matrimonio de familiares de ata segundo grao de consanguinidade e primeiro
de afinidade (art.12)

Asuntos particulares (art. 15)

AUSENCIAS IMPREVISTAS

Imprevistos (art.33)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA:

Cambados,…….. de ………………… de 20__
Sinatura do solicitante

D/Da.______________________________________
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE PERMISO
Acreditada a concorrencia dos requisitos de índole obxectiva determinantes para a súa
concesión, esta Dirección, en exercicio da competencia atribuída pola Orde do 29 de xaneiro de
2016, RESOLVE:
Autorizar o permiso
Autorizar ausencia

Denegar o permiso
Denegar ausencia

Contra a presente resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer un
recurso de alzada ante o delegado provincial da Consellería de Educación e O.U. en Pontevedra, no
prazo de UN MES, que se contará a partir do seguinte día ao da notificación desta resolución, de
conformidade co disposto nos artigos 114 e seguintes da Lei 30/1992 do 26 de novembro (BOE do
27) de réxime xurídico das administración públicas.

Cambados,…….. de ………………… de 20__
O Director do Centro:

Asdo: D. Alfonso Mariño Castro
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