ANEXO III

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE E DE RESULTADO INMEDIATO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
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

NIF

SEGUNDO APELIDO

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE
O seguinte cuestionario está referido á súa situación no momento de matricularse na autoescola:
MARQUE A OPCIÓN
MÁIS AXEITADA
(só unha)

SITUACIÓN LABORAL (1)
Desempregado
Desempregado de longa duración (6 ou máis meses para menores de 25 anos, 12 ou máis meses para maiores de ou igual a 25 anos)

Inactivo integrado en sistema de educación ou formación
Inactivo NON integrado en sistema de educación ou formación
Con emprego, incluídos os traballadores por conta propia

(1) Situación laboral. Definicións:
- Seleccionarase a opción ‘Con emprego, incluídos os traballadores por conta propia’ en calquera dos seguintes casos:
1. Persoa empregada por conta allea, incluíndo prácticas remuneradas.
2. Persoa empregada por conta propia (autónomos/as).
3. Persoa empregada só con carácter estacional se o/a empresario/a segue pagando polo menos o 50 % do seu salario durante a tempada
baixa.
4. Persoa que axuda nun negocio familiar e percibe unha remuneración ou vive no fogar familiar, ou ambas.
- Seleccionarase unha das dúas opcións de ‘Desempregado’ cando, sen estar en ningún dos supostos do punto anterior, a persoa estea sen
traballo, dispoñible para traballar e buscando traballo activamente (como, por exemplo, mediante a inscrición no Servizo Público de Emprego
ou no Sistema nacional de garantía xuvenil).
- Seleccionarase unha das dúas opcións de ‘Inactivo’ cando non se estea en ningún dos dous supostos anteriores. Incluiríanse aquí tamén ás
persoas que estudan a tempo completo (aínda que estean rexistrados/as como demandantes de emprego).

IDADE

MARQUE A OPCIÓN
MÁIS AXEITADA
(só unha)

FORMACIÓN (2)

MARQUE A OPCIÓN
MÁIS AXEITADA
(só unha)

Menor de 25 anos
De 25 a 54 anos

Con estudos de ensino primario (CINE 1) ou secundario (CINE 2)
Co segundo ciclo de ensino secundario (CINE 3) ou con ensino postsecundario (CINE 4)
Con ensino superior ou terciario (CINE 5 a 8)
Sen estudos regrados terminados

2) Formación. Definicións:
Seleccionarase o nivel de estudos máis alto acadado, incluídos aqueles que non estean homologados nin recoñecidos en España. As equivalencias
dos estudos son as seguintes:
- CINE 1 ou CINE 2: educación primaria obrigatoria / educación secundaria obrigatoria / certificado de profesionalidade nivel 1 ou 2
- CINE 3 ou CINE 4: bacharelato / formación profesional básica ou de grao medio / certificado de profesionalidade nivel 3
- CINE 5 a 8: formación profesional de grao superior / titulación universitaria

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO III
(continuación)

RESPOSTAS

DESFAVORECIDOS (3)
De orixe estranxeira ou inmigrantes

SI

NON

N/C

Minorías étnicas

SI

NON

N/C

Ten algunha discapacidade

SI

NON

N/C

Outras persoas desfavorecidas

SI

NON

N/C

Sen fogar ou afectado pola exclusión en canto á vivenda

SI

NON

N/C

Vive nun núcleo de poboación inferior a 5.000 habitantes

SI

NON

N/C

(3) A cumprimentación destes datos será de carácter opcional

INDICADORES DE RESULTADO
O seguinte cuestionario debe reflectir os cambios na súa situación durante as catro semanas posteriores á aprobación do permiso de conducir
obxecto da solicitude
MARQUE A OPCIÓN
MÁIS AXEITADA
(só unha)

SITUACIÓN LABORAL
En busca de traballo tras a súa participación (só se estaba inactivo ao comezo)
Obtivo un emprego, incluído por conta propia, tras a súa participación
Ningunha das anteriores

RESPOSTAS

FORMACIÓN
SI

Integrado nos sistemas de educación ou formación tras a súa participación (só se non o estaba ao comezo)

NON

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

