ANEXO IV

FICHA INDIVIDUALIZADA DO/DA PROFESIONAL

(é obrigado cubrir un anexo por cada profesional que desenvolva ou vaia desenvolver o programa)
FICHA Nº

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

DATOS DA PERSOA PROFESIONAL
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

TIPO DE POSTO DE TRABALLO (marcar o que proceda):
Traballadores/as sociais, psicólogos/as, asesores/as xurídicos/as, educadores/as, terapeutas, orientadores/as ou técnicos/as en integración
social e/ou laboral, mediadores/as, intérpretes, similares ou equivalentes, que requiran de titulación universitaria ou en FP superior
complementada con experiencia profesional e/ou formación especializada. Ou, na súa falta, con coñecementos adquiridos no desempeño da
súa profesión, complementados con formación específica no posto de traballo que sexa equivalente á titulación referida.
Monitoras/es, coidadoras/es, similares ou equivalentes que non requiran da anterior titulación.
TIPO DE VINCULACIÓN (1)

POSTO DE TRABALLO/PERFIL PROFESIONAL
PERÍODO DE DEDICACIÓN AO PROGRAMA (3)
DATA DE FIN
DATA DE INICIO

É MEMBRO DA XUNTA DIRECTIVA DA
ENTIDADE? (2)
NON
SI

N.º TOTAL DE HORAS DE TRABALLO EFECTIVO DEDICADAS AO PROGRAMA EN RELACIÓN COA
ATENCIÓN A USUARIAS DENTRO DO PERÍODO SUBVENCIONABLE (en formato horas: minutos) (4)

ASIGNACIÓN DAS FUNCIÓNS E TAREFAS ENCOMENDADAS NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA
Actuacións que se desenvolvan das establecidas no artigo 5.3 da convocatoria (sinalar a/s que proceda/n):
Artigo 5.3.a): servizos de orientación e información sobre recursos singularizados, de atención, orientación e asesoramento persoal e
social, así como de apoio directo nas relacións con outras entidades, organismos e servizos que faciliten ás usuarias o seu proceso de
integración social.
Artigo 5.3.b): servizo de atención psicolóxica.
Artigo 5.3.c): servizo de asesoramento xurídico.
Artigo 5.3.d): servizo de mediación intercultural e/ou familiar.
Artigo 5.3.e): actividades para a adquisición de habilidades persoais e sociais básicas ou de competencias para a mellora da
empregabilidade.
Artigo 5.3.f): servizos ou medidas de apoio e orientación laboral para a mellora da empregabilidade e de acompañamento na busca de
emprego, incluído o emprego por conta propia e o emprendemento, así como a prospección do mercado de traballo, a intermediación e a
titorización laboral e profesional.
(1) Persoal propio da entidade/contratación mercantil ou externa.
(2) No caso de que a resposta sexa SI, deberá solicitar a autorización do órgano concedente, indicando os motivos que xustifican a contratación e se se realiza de
acordo coas condicións normais do mercado (artigo 27.7.d) da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia) e o número máximo de horas non pode exceder o 5 % das horas
totais declaradas pola entidade.
(3) Dentro do período subvencionable (artigo 5.4 da convocatoria)
(4) Co límite máximo establecido no artigo 5.5 da convocatoria
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