ANEXO III

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ED481A

SOLICITUDE

AXUDAS DE APOIO Á ETAPA PREDOUTORAL
DATOS DA UNIVERSIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO 1

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

TELÉFONO 2

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

NIF/PASAPORTE

EN CALIDADE DE

DATOS DA PERSOA CANDIDATA A SER DESTINATARIA DA AXUDA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

DATA DE NACEMENTO

SEXO

NACIONALIDADE
HOME

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO 1

MULLER
NÚMERO BLOQUE

CONCELLO
TELÉFONO 2

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

INFORMACIÓN ACADÉMICA
ESTUDOS QUE LLE DERON ACCESO AO MÁSTER

ÁMBITO DE COÑECEMENTO (de entre os 5 indicados no artigo 3)

DATA DE FINALIZACIÓN

UNIVERSIDADE

NOTA MEDIA

DATOS DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO
DOUTOR/A REPONSABLE
UNIVERSIDADE
GRUPO DE INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO

ANEXO III
(continuación)
MODALIDADE QUE SOLICITA (se marca máis dunha modalidade, indique cun número a orde de preferencia)
Preferencia
Modalidade A
Modalidade B. Campus do Mar. Indique o clúster
Modalidade C. Campus Vida. Indique o clúster
Indique o programa de doutoramento

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
PRESENTADO CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Da universidade solicitante
Anexo IV de declaración responsable.
Anexo V da persoa proposta para dirixir a tese.
Certificado do número de teses dirixidas e defendidas no seo do grupo de
investigación.
Da persoa candidata a ser destinataria da axuda
Fotocopia do NIF (só no caso de non autorizar a comprobación de datos) ou,
no caso de persoas estranxeiras sen permiso de residencia, fotocopia do
pasaporte.
Fotocopia da matrícula ou da solicitude de admisión nun programa oficial de
doutoramento dunha universidade do SUG para o curso 2013/14.
Certificación académica dos estudos de licenciatura, grao ou equivalente
Certificación académica dos estudos de máster, do DEA, dos cursos de
doutoramento ou equivalente.
Proxecto de traballo de investigación.
Anexo VI de declaración responsable.
Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 20.3º da Lei 9/2007, de subvencións de
Galicia, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012, pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na
Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, á consulta da documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a devandita documentación se mantén vixente na actualidade e que non transcorreron máis de cinco anos desde a
finalización do procedemento a que corresponden.
Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e
coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de
identidade do solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co
previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicará
na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde. Incluirá, igualmente, as
referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, se poidan impoñer nos correspondentes rexistros públicos, polo que a
presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais recollidos nesta solicitude incorporaranse a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido
á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 2 de agosto de 2013 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de
apoio á etapa predoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2013, e se procede á súa
convocatoria.

SIANTURA DA PERSOA REPRESENTANTE LEGAL DA UNIVERSIDADE SOLICITANTE
Lugar e data

,

Secretaría Xeral de Universidades

de

de

ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE DA UNIVERSIDADE SOLICITANTE
DATOS DA UNIVERSIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE

DECLARA
Que esta entidade non solicitou e non se lle concederon axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes
ou entidades vinculadas ou dependentes delas.
Que esta entidade solicitou e se lle concederon (ou está pendente de resolución de concesión) axudas para a mesma finalidade das distintas
administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas, como se indica a continuación:
Denominación do organismo, sociedade ou entidade pública ou privada
ao que foi solicitada a axuda

Data de
solicitude

Data de
concesión (1)

Importe

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE nesta columna. No caso de solicitudes denegadas, farase constar como DENEGADA.

Que esta entidade non está incursa en ningunha das prohibicións para a obtención de subvencións recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Que esta entidade está ao día no cumprimento das obrigas coa Administración do Estado, a Seguridade Social e a Administración pública da
comunidade autónoma.
CONSINTO que a Administración da Xunta de Galicia realice as notificacións pertinentes mediante a utilización preferente dos medios
telemáticos, nos termos establecidos na Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE núm. 12, do 14 de xaneiro), de xeito que neste caso a
notificación se entenderá practicada para todos os efectos legais no momento en que se produza o acceso ao seu contido no enderezo
electrónico.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE LEGAL DA UNIVERSIDADE SOLICITANTE

Lugar e data

,

de

de

ANEXO V

DECLARACIÓN DA PERSOA PROPOSTA PARA DIRIXIR A TESE
Don/dona
con NIF

,
doutor/a responsable segundo o artigo 2 da convocatoria de axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan

galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C), para o ano 2013

DECLARO:
- Que me comprometo a dirixir a tese de doutoramento de D/Dna
con NIF/pasaporte

,

, no caso de que sexa admitido/a no programa de doutoramento e me sexa asignado/a como

doutorando/a.
- Que cumpro os requisitos para ser director/a da tese de doutoramento establecidos no artigo 10 do Regulamento dos estudos de
doutoramento das universidades do SUG.
- Que asino unha única solicitude no marco desta convocatoria.

SINATURA DA PERSOA PROPOSTA PARA DIRIXIR A TESE

Lugar e data

,

de

de

ANEXO VI

DECLARACIÓN DA PERSOA CANDIDATA A SER DESTINATARIA DA AXUDA
DATOS DA PERSOA CANDIDATA A SER DESTINATARIA DA AXUDA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF/PASAPORTE

DECLARO
Que non solicitei e non me concederon axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou entidades
vinculadas ou dependentes delas.
Que solicitei e se me concederon (ou está pendente de resolución de concesión) axudas para a mesma finalidade das distintas
administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas, como se indica a continuación:
Denominación do organismo, sociedade ou entidade pública ou privada
ao que foi solicitada a axuda

Data de
solicitude

Data de
concesión (1)

Importe

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE nesta columna. No caso de solicitudes denegadas, farase constar como DENEGADA.

CONSINTO
Que a universidade de

me presente como candidato/a a ser destinatario/a

dunha axuda de apoio á etapa predoutoral, ao abeiro da convocatoria do ______________,(DOG do _____________) no marco do Plan galego
de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2013.
Que a administración da Xunta de Galicia realice as notificacións pertinentes mediante a utilización preferente dos medios telemáticos, nos
termos establecidos na Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE núm. 12, do 14 de xaneiro), de xeito que neste caso a notificación se entenderá
practicada para todos os efectos legais no momento en que se produza o acceso ao seu contido no enderezo electrónico.
Non fun seleccionado/a ou contratado/a con cargo ás axudas do Programa María Barbeito do INCITE, predoutorais do I2C, FPU, FPI ou outras
convocatorias de recursos humanos homologables.
Non teño o título de doutor/a
Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e
coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos meus
datos de identidade do solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co
previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicará
na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde. Incluirá, igualmente, as
referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, se poidan impoñer nos correspondentes rexistros públicos, polo que a
presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais recollidos nesta solicitude incorporaranse a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido
á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria como responsable do ficheiro.

SINATURA DA PERSOA CANDIDATA A SER DESTINATARIA DA AXUDA

Lugar e data

,

de

de

