ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ED308A

SOLICITUDE

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DE COLABORADORES BOLSEIROS EN CENTROS
RESIDENCIAIS DOCENTES
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

CONCELLO
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓBIL

DATA DE NACEMENTO (día/mes/ano)

LOCALIDADE

SEXO

PROVINCIA DE NACEMENTO

HOME

MULLER

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigno por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS ACADÉMICOS
TÍTULOS QUE POSÚE
ESTUDOS REALIZADOS NO CURSO 2015/16
CUALIFICACIÓNS OBTIDAS NO CURSO 2015/16
CENTRO NO QUE REALIZOU OS SEUS ESTUDOS
ESTUDOS QUE REALIZARÁ EN EL CURSO 2016/17
CENTRO NO QUE ESTÁ INSCRITO OU MATRICULADO
OUTROS COÑECEMENTOS E TÍTULOS (MUSICAIS, DEPORTIVOS, ETC.)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que acepta as bases da convocatoria.
2. Que reúne os requisitos esixidos nela.
3. Que son certos todos os datos que constan na solicitude.

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta de forma telemática.
Xustificante de inscrición ou matrícula para o curso 2016/17.
Primeira matrícula en estudos de grao:
Certificado oficial da nota media do bacharel e da cualificación da fase xeral (se procede do bacharel).
Certificado oficial da nota media obtida na proba que permita o acceso (se non procede do bacharel).
Matriculados en ensinanzas universitarias:
Certificado oficial das notas obtidas no curso 2015/16.
Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables.
Se non ten libro de familia ou se este non reflicte a situación familiar a 31 de decembro de 2015, poderá acreditar o número de
membros da familia utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:
Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador.
Certificado ou volante de convivencia.
Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
Certificado de falecemento, só no caso de denegar expresamente a súa consulta. De ser o caso, datos da persoa falecida:
Nome e apelidos:
Data de nacemento:
Lugar e día de falecemento:
Certificado de convivencia que acredite a 31 de decembro de 2015 que a persoa solicitante e os demáis membros computables da familia
residen no mesmo domicilio.
Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, no seu defecto, certificado de imputación do exercicio 2014 dos membros
computables da familia distintos da persoa solicitante, cando non autoricen a consulta de forma telemática.
Discapacidade dalgún membro computable da unidade familiar, a 31 de decembro de 2015, acreditarase:
Discapacidade igual ou superior ao 33%: certificado do grao de discapacidade, agás que fose emitido pola Xunta de Galicia,
que só se presentará se non autoriza expresamente a súa verificación.
Discapacidade igual ao 33%: resolución do Instituto Nacional da Seguridade Social de recoñecemento de pensión por
incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez; ou resolución de recoñecemento de pensión equivalente de clases
pasivas, cando non autorice a consulta de forma telemática.
OUTRA DOCUMENTACIÓN

ANEXO I
(continuación)

Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema
de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008,
do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para consultar os datos da persoa solicitante sobre percepción de
prestación da Seguridade Social por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez ou equivalente de clases pasivas que obran en
poder do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidade Temporal e Maternidade, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do
22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para consultar os datos sobre o grao de discapacidade da persoa que
obran en poder da Xunta de Galicia, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos
servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle
de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío
dun correo electrónico a sxt.cultural.educacion@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do __ de _________ de 2016 pola que se convocan prazas de colaboradores bolseiros nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense
e Vigo para o curso académico 2016/17.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Centro Residencial docente de

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO II

CONSENTIMENTOS E AUTORIZACIÓNS (membros computables da familia distintos da persoa solicitante)
Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para consultar:
Os datos de identidade no Sistema de Verificación de Datos de Identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da
Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xuño de 2009.
Os datos do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) exercicio fiscal 2014 que obran en poder da Axencia Española de Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22
de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
Os datos sobre o grao de discapacidade que obran en poder da Xunta de Galicia, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
Os datos sobre percepción de prestación da Seguridade Social por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez ou equivalente de clases pasivas que obran en poder do
Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidade Temporal e Maternidade, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

NOME E APELIDOS

NIF

PARENTESCO

AUTORIZA CONSULTA AUTORIZA CONSULTA
IDENTIDADE
DE IRPF

AUTORIZA
CONSULTA
DISCAPACIDADE
(Xunta de Galicia)

AUTORIZA CONSULTA
PENSIÓN I.P.
(equivalente ao 33%)

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

Cando a persoa non autorice a verificación do dato correspondente, deberá achegar o documento acreditativo.

SINATURA
(se é menor, do pai ou da nai)

