INSCRICIÓN PEL EMPREGO SUSTENTABLE NO ÁMBITO RURAL
ACCIÓN DO PROXECTO E SEDE NA QUE SOLICITA PARTICIPAR
INDICAR PREFORMACIÓN (COMPETENCIAS CLAVE_NIVEL)

1º

INDICAR LUGAR DE IMPARTICIÓN
INDICAR LUGAR DE IMPARTICIÓN

INDICAR FORMACIÓN ESPECÍFICA

2ª

SOLICITUDE
DATOS PERSOAIS
Nome e Apelidos:
Nacionalidade:

Documento de Identidade:

Lugar e provincia/país de nacemento:

Data de nacemento:



Muller



Home

Idade:
Menos de 25 anos
Entre 25 e 29 anos
Entre 30 e 54 anos
Mais de 54 anos

Sexo

Enderezo para efectos de notificacións:

Concello:

Código Postal:

Tlf. de contacto (fixo e móbil):
Enderezo de correo electrónico:
(Todos os apartados son obrigatorios_Información e datos acreditables coa copias dixitalizadas do DNI/NIE, co certificado/volante de
empadroamento, informe de vida laboral da seguridade social)
SITUACIÓNS PERSOAIS ESPECIAIS

SELECCIÓN

Migrante (emigrante retornado/inmigrante); minoría
étnica/comunidade marxinada; discapacidade
recoñecida; doenzas crónicas; fogar con persoa adulta
única con menores ao seu cargo, reincorporación ao
mercado laboral (despois da maternidade/crianza ou
coidado de maiores dependentes); persoas sen fogar
ou afectadas por exclusión en materia de vivenda;
vítimas de violencia de xénero; vítimas de
discriminación por orixe racial ou étnico, orientación
sexual e identidade, de xénero; solicitantes de asilo;
persoas con problemas de adicción; persoas, reclusas
e ex reclusas; perceptoras de rendas mínimas ou
salarios sociais; persoas con fracaso ou abandono
escolar; calquera outra situación de vulnerabilidade
acreditada por un informe dos Servizos Sociais
Municipais que corresponda.

Inmigrantes, participantes de orixe estranxeiro,
minorías (incluídas as comunidades marxinadas)

OBSERVACIÓNS

SI/NON
Persoas con discapacidade

Outras persoas desfavorecidas

Persoas sen fogar ou afectadas por exclusión en
materia de vivenda

Persoas que habitan zonas rurais

Achega de documento
dixitalizado
acreditativo ou
informe emitido por
servizos sociais
municipais que
confirme situación
vulnerabilidade

SITUACIÓN LABORAL

OBSERVACIÓNS
Achega obrigada de
documento
dixitalizado da
certificación emitida
polo SEPE de estar
inscrita como persoa
desempregada.

Persoa inactiva que non segue ningunha educación nin formación

Persoa desempregada

Situación de desemprego de longa duración (máis de 6 meses continuos no caso de menores de 25 anos e
mais de 12 meses continuos as persoas de mais de 25 anos)

Persoa moza menor de 30 anos non atendido noutras accións POEJ (Programa Operativo de Emprego
Xuvenil)
SI

SI


Perceptora de prestacións/axudas económicas

NON

No caso da mocidade,
achega obrigada de
documento
dixitalizado de
certificado de
inscrición no sistema
de garantía xuvenil

Achega de documento dixitalizado de concesión
de prestacións sociais e/ou económicas (RISGA,
PNC, pensión contributiva, rendas activas de
inserción, prestación por desemprego, subsidio
por desemprego, etc.)
Declaración responsable da solicitante de non
percibir rendas ou ingresos mensuais, iguais ou
superiores ao 75% do IPREM vixente

NON
Achega de documentos dixitalizados de:

Certificado emitido polo SEPE de estar inscrita
como persoa desempregada e non figurar como
beneficiario de prestación ou subsidio de
desemprego

Declaración responsable da solicitante de non
percibir rendas ou ingresos mensuais

No seguinte criterio sinalar cunha X so o máximo nivel acadado
FORMACIÓN ACADÉMICA

CLASIFICACIÓN NIVEIS CINE

Non cursou estudios, pero sabe ler e escribir
Estudios primarios incompletos.

CINE 0

Estudios de ensino primario

CINE 1

Primeiro ciclo de educación secundaria: 1ª etapa educación secundaria sen titulación de
graduado, : 1ª etapa educación secundaria con titulación graduado
Certificado de profesionalidade de nivel 1
Certificado de profesionalidade de nivel 2

CINE 2

Segundo ciclo de educación secundaria: bacharelato, ensinanzas de FP, artes plásticas e
deseño e deportivas de grado medio, ensino profesional de música e danza, certificados de
escolas de idiomas de nivel avanzado, formación profesional básica

CINE 3

Educación post-secundaria non terciaria:
Programas de curta duración que requiren segunda etapa de secundaria
Certificados de profesionalidade de nivel 3

CINE 4

Educación Superior: FP, títulos propios universidade que precisan titulación bacharelato,
grado universitario, diplomatura universitaria, títulos propios universitarios de
experto/especialista, Licenciaturas, mestrado, especialidades polo sistema de residencia
(MIR/PIR), ensinanzas de doutorado

CINE 5 a 8

SELECCIÓN

COMPETENCIAS CLAVE
Nome
Competencia dixital
Competencia matemática
Competencia tecnoloxica
Competencia en ciencia
Comunicación en lingua castelá
Comunicación en lingua galega
Comunicación en outras linguas

APROBADAS

SI

NIVEL

Ano

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
COMPETENCIAS OCUPACIONAIS E PROFESIONAIS OBTIDAS NO SISTEMA NON FORMAL (FIP, AFD,…)
Nome do curso
Nº horas
Entidade

Ano

(Información e datos acreditables con copia do diploma/certificado correspondente do máximo nivel acadado
que permita o acceso ao nivel de certificado no que solicite participar) (un único título académico ou profesinoal
cando corresponda, non precisamos mais documentación ao respecto)
OBSERVCACIÓNS
OBSERVACIÓNS

Coa presentación da inscrición a persoa solicitante autoriza á Deputación da Coruña,
como responsable do tratamento de ditos datos, para o seu uso de conformidade cos
criterios de calidade e seguridade esixidos pola lexislación vixente.

.......................................,
...........de.................................... de 202......

Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao
tratamento e portabilidade dos datos a través da sede electrónica da Deputación da
Coruña ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora
do procedemento administrativo común.
A Deputación conservará os datos durante o tempo que sexa necesario para cumprir coa
finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que
se poidan derivar da finalidade exposta e do tratamento dos datos.
Para calquera outra dúbida pode dirixirse ao Delegado de Protección de datos da
Deputación a través do seguinte correo electrónico:
delegadosdeprotecciondedatos@dacorunal.gal

Asdo.

