ANEXO VI

DECLARACIÓN DA PERSOA CANDIDATA PARA OPTAR Á CONDICIÓN DE BOLSEIRA FULBRIGHT
ED481B - AXUDAS DE APOIO Á ETAPA DE FORMACIÓN POSDOUTORAL NAS UNIVERSIDADES DO SUG
IN606B - AXUDAS DE APOIO Á ETAPA DE FORMACIÓN POSDOUTORAL NAS DEMAIS ENTIDADES DO SISTEMA DE I+D+i GALEGO

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

A PERSOA CANDIDATA OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que no seu plan de estadías se inclúen os seguintes períodos de 6 meses ou máis en EUA
CENTRO

DATAS

2. Que ten nacionalidade española.
3. Que ten un nivel de idioma inglés, falado e escrito, adecuado para completar o proxecto de investigación nos EUA.
4. Que non participou nin completou unha estadía de investigación posdoutoral cun visado J-1 durante os 24 meses previos á data de
incorporación ao centro de destino.
5. Que non está gozando na actualidade dun programa de investigación posdoutoral cun visado J-1 por un período superior a seis meses.
6. Que non é residente, cidadán o cidadá ou que non ten dereito á cidadanía de Estados Unidos.
7. Que para viaxar aos EUA se compromete a estar en posesión dun visado especial (J-1) de acordo coa normativa estadounidense e obtido co
apoio da Comisión Fulbright e que unha vez completado o período da estadía financiada se compromete a non fixar a súa residencia
permanente nos EUA ata que transcorran dous anos, agás se conta coa autorización de ambos os países. Igualmente, comprométese a que os
seus familiares acompañantes, de ser o caso, obteñan un visado J2.
8. Que se compromete a cumprir a normativa estadounidense en xeral e do Programa Fulbright en particular.

SINATURA DA PERSOA CANDIDATA OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral de Universidades
Axencia Galega de Innovación

de

de

