
ANEXO II 
PROCEDEMENTO DOCUMENTO

CONVOCATORIA PARA A PARTICIPACIÓN NO CURSO DE FORMACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DA FUNCIÓN DIRECTIVA ALEGACIÓNS

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

NOME DO CENTRO CÓDIGO CIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM BLOQ ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

ALEGACIÓNS DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

Dereito  preferente  segu

Comunidade autónoma de Galicia en materia de Igualdade (artigo 93).

Documento  de  acordo  de  concesión  de  permiso  ou  licenza  correspon-

Compromiso de candidatura á dirección dun centro educativo no curso 
2022-2023.

Nomeamento extraordinario para dirección de centro educativo en vigor.

Superación do curso de Formación inicial para novas direccións escolares 
de xullo de 2021.

Certificado da superación do curso de Formación inicial para novas

Posesión dun Mestrado ou título de Posgraduado, ambos de carácter ofi-
cial, sobre dirección e xestión de centros docentes.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Secretaría Xeral Técnica.

Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da 
información e contidos da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o tratamento As Administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Persoas destinatarias dos datos As Administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e 

electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do 
procedemento  administrativo  común,  segundo  se  recolle  en https://www.xunta.gal/exercicio-de-
dereitos.

Contacto delegado de protección de datos e 
mais información https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, 
desenvolvemento da función directiva no 

.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,   de de

Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional. Subdirección xeneral de Innovación, Orientación e Formación dos Recursos Humanos
Servicio de Innovación e Formación dos Recursos Humanos

Edificio Administrativo
San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
www.edu.xunta.es

POSTALCÓDIGO 

dente.breiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da 
ndo  o  Decreto  lexislativo 2/2015 do 12  de fe-

apelidos, DNI, NRP) data e sinatura.
PDF  informativo  do  compromiso  de  se  postular,  con  datos  completos 
(nome, 

Documento de nomeamento extraordinario para dirección de centro educativo
en vigor.

direccións escolares de xullo de 2021.

Título académico.

supresión  dos  seus  datos  ou  retirar,  no  seu  caso, o consentimento outorgado a través  da  sede 

pola que se convocan o curso de Formación para o 
ntes sostidos con ano 2021 que acredite para o acceso a postos de dirección en centros doce

públicos 
fondos 

que impartan as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, de Educación
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