ANEXO V

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)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DECLARA
1. Que todos os datos contidos no seu currículo son certos.
2. Que se adscribe á seguinte rama de coñecemento:
Artes e Humanidades

Ciencias

Ciencias da Saúde

Ciencias Sociais e Xurídicas

Enxeñaría e Arquitectura

3. Que se adscribe á seguinte área temática:
Agricultura (AGR)

Enxeñaría Eléctrica, Electrónica e Automática (IEL)

Bioloxía Fundamental e de Sistemas (BFS)

Enxeñaría Mecánica, Naval e Aeronáutica (IME)

Bioloxía Vexetal, Animal e Ecoloxía (BVAE)

Filoloxía e Filosofía (FFI)

Biomedicina (BMED)

Física e Ciencias do Espazo (FI)

Ciencia e Tecnoloxía de Materiais (TM)

Gandaría e Pesca (GAN)

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos (TA)

Historia e Arte (HA)

Ciencias da Computación e Tecnoloxía Informática (INF)

Matemáticas (MTM)

Ciencias da Educación (EDUC)

Medicina Clínica e Epidemioloxía (MCLI)

Ciencias da Terra (CT)

Psicoloxía (PS)

Ciencias Sociais (CS)

Química (QMC)

Dereito (DER)

Tecnoloxía Electrónica e das Comunicacións (COM)

Economía (ECO)

Tecnoloxía Química (TQ)

Enxeñaría Civil e Arquitectura (ICI)

Transferencia de Tecnoloxía (IND)

SOAMENTE PARA A MODALIDADE A
Declara que:
Non foi seleccionado/a nos programas posdoutorais do Plan I2C da Xunta de Galicia, nunha convocatoria estatal das actuacións Juan de la
Cierva, Formación posdoutoral, Juan de la Cierva-Formación ou Juan de la Cierva-Incorporación
Non disfrutou con anterioridade de ningunha axuda e/ou contrato posdoutoral que recolla estadías en centros de investigación no estranxeiro
de dous ou máis anos de duración
O plan de estadías que propón non se desenvolve no seu país de nacemento, no de nacionalidade, naquel no que obtivo o título de
licenciatura, grao ou equivalente ou o de doutor/a que lle deu acceso ao programa, ou nun país no que desenvolveu actividade investigadora
posdoutoral durante máis de 3 meses

DECLARACIÓN OPCIONAL
Comprométese 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/NIE da persoa candidata á axuda
MARQUE O CADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidade emitido pola Xunta de Galicia

OPÓÑOME Á
CONSULTA

ANEXO V
(continuación)

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na
tramitación deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes,
serán incluídos nun ficheiro denominado Relacións administrativas coa cidadanía, terceiros e entidades ou Posdoutorais 2018 co obxecto de
xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable do primeiro
ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e do segundo a Axencia Galega de
Innovación. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante os devanditos órganos, mediante o envío
dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela, para o primeiro ficheiro, e
Praza de Europa, nº 10 A, 6º B, 15707 Santiago de Compostela, para o segundo, ou a través dun correo electrónico a:
promocioncientifica.educacion@xunta.gal ou xestion.gain@xunta.gal, respectivamente.

SINATURA DA PERSOA CANDIDATA OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral de Universidades
Axencia Galega de Innovación

de

de

