ANEXO III

FICHA DE CONTROL DA PERSOA PARTICIPANTE
NÚM. EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO
NOME DO PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA PERSOA DEMANDANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

DATA DE SELECCIÓN

DATA DE INICIO DO PROGRAMA

DATA FIN DO PROGRAMA (1)

(1) 12 meses contados desde a data de inicio prevista na resolución de concesión.

OBXECTIVO DOS PROGRAMAS INTEGRADOS DE EMPREGO DE GALICIA
Os programas integrados de emprego de Galicia son unha medida activa de emprego dirixida a mellorar a ocupabilidade e a inserción laboral
das persoas traballadoras en situación de desemprego. Os programas integrados de emprego desenvolverán, con carácter obrigatorio as
seguintes accións: información, orientación e asesoramento, formación en novas tecnoloxías e idiomas, técnicas de coaching, intelixencia
emocional e técnicas de motivación para a busca de emprego, tanto por conta propia como allea, habilidades sociais e obradoiros de
entrevista, fomento da capacidade emprendedora, formación para o emprego, prácticas profesionais non laborais, prospección empresarial,
intermediación laboral, emparellamento de ofertas de traballo coas persoas demandantes e mobilidade laboral. As entidades beneficiarias
comprométense a: a) Acreditar a súa participación en, cando menos, CINCO sesións individuais e outras TRES accións de distinta natureza, das
previstas no proxecto. As devanditas sesións deberán ser distribuídas regularmente ao longo do período de 12 meses de duración do programa.
b) Acadar unha inserción laboral das persoas participantes, cando menos, do 35%. Considerarase como inserción laboral cando, durante o prazo
de 12 meses contados desde o inicio do programa, as devanditas persoas sexan contratadas por conta allea por unha duración non inferior a tres
meses ou inicien, durante este mesmo prazo ou dentro dos tres meses inmediatamente posteriores, unha actividade por conta propia ou
formando parte como socios traballadores ou de traballo dunha cooperativa ou sociedade laboral, por unha duración non inferior a seis meses.
Máis información en programas-integrados.traballo.santiago@xunta.gal ou nos teléfonos 981 545 945-881 999 629

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.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa demandante
Consulta de residencia con data de última variación padroal da persoa demandante
Vida laboral da persoa demandante

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 31 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de
programas integrados de emprego de Galicia, e se convocan para o ano 2018 (código de procedemento TR332A).

SINATURA DA PERSOA DEMANDANTE

SINATURA DA PERSOA RESPONSABLE DO PROGRAMA

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

de

de

