ANEXO III

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
PRIMEIRO APELIDO

NOME

SEGUNDO APELIDO

NIF

DECLARO
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitei nin se me concederon axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou das entidades
vinculadas ou dependentes delas.
Si solicitei e/ou se me concederon, ou están pendentes de resolución de concesión, axudas para a mesma finalidade das distintas
administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas, a saber:
IMPORTE (€)

ESTADO (1)

DESCRICIÓN DA AXUDA E CONCEPTO

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

2. Que consinto que (indicar o nome da entidade solicitante)
me presente como persoa candidata para ser destinataria dunha axuda de apoio á etapa predoutoral ao abeiro da convocatoria de axudas
predoutorais para o exercicio 2017.
3. Que presento a miña candidatura soamente pola modalidade

e a través da devandita entidade.

4. Que non fun seleccionado/a ou contratado/a noutra convocatoria predoutoral da Xunta de Galicia.
5. Que non teño o título de doutora ou doutor.
SI
NON gocei dunha bolsa de colaboración nun departamento universitario do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ou da
6. Que
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
En caso afirmativo, indicar o número e día do boletín ou diario oficial no que se publicou a concesión da bolsa:
6. Que

SI

NON recibín algunha axuda predoutoral.

En caso afirmativo, indicar entidade concedente:
e duración

meses.

8. Que o meu proxecto de traballo se adscribe á seguinte rama de coñecemento:
Artes e Humanidades
Ciencias
Ciencias da Saúde
Ciencias Sociais e Xurídicas

Enxeñaría e Arquitectura

e á seguinte área temática:

DECLARACIÓN OPCIONAL
Comprométome a utilizar a lingua galega na memoria final da actividade.
SI
NON

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
DNI ou NIE da persoa candidata á axuda

OPÓÑOME Á
CONSULTA

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 Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico
a promocioncientifica.educacion@xunta.gal, ou ante a Axencia Galega de Innovación, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
xestion.gain@xunta.gal.

SINATURA DA PERSOA CANDIDATA OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral de Universidades
Axencia Galega de Innovación

de

de

