ANEXO XIV

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

COFINANCIADAS POLO FSE
PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS

ANO 2007
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

PROGRAMA ÁNGELES ALVARIÑO DE AXUDA Á ESPECIALIZACIÓN DE
DOUTORES EN ORGANISMOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE
INVESTIGACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (NOVA
ADXUDICACIÓN)

MODELO RHS.AA-07/00
DOCUMENTOSOLICITUDE

SOLICITUDE

IN840D

DATOS DO/A SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO

DATA DE NACEMENTO

SEGUNDO APELIDO

NOME

SEXO

NIF

ENDEREZO HABITUAL (RÚA, NÚMERO, PISO)

HOME

MULLER

LOCALIDADE

CONCELLO

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

CÓDIGO POSTAL

UNIVERSIDADE NA QUE OBTIVO O TÍTULO DE DOUTOR
DOUTOR EN

DATA LECTURA DA TESE

UNIVERSIDADE DE

PAÍS

INDICAR. POR ORDE DE PREFERENCIA, AS PRAZAS ÁS QUE OPTA
(MÁXIMO 3 PRAZAS QUE NON PODERÁN CORRESPONDER A MÁIS DUNHA ÁREA TEMÁTICA)

1 P-

2 P-

3 P-

(*) Ver listaxe de códigos de centros e departamentos
Quen abaixo asina DECLARA QUE:
Presta expresamente o seu consentimento á Consellería para que, de acordo co establecido nos apartados 3 e 4 do art. 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración
Pública e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos arts. 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia
para o ano 2006, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta Orde no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a
contía e a súa finalidade, no xeito que determine o órgano competente.

LEXISLACIÓN APLICABLE

(Para cubrir pola Administración)

Orde do 3 de agosto de 2007 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva das axudas correspondentes a diversas accións de formación de investigadores, do programa de
Recursos Humanos do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica INCITE
(2006-2010) para o ano 2007, e se procede a súa convocatoria e se procede a súa convocatoria.
SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

RECIBIDO

NÚMERO DE EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA
REVISADO E CONFORME

/

/

DATA DE SAÍDA

/

/

DATA DE SAÍDA

/
,

de

Conselleiro de Innovación e Industria
Rúa dos Feáns, 7 – Local C
15706 Santiago de Compostela

de

/

MODELO RHS.AA-07/00

DECLARACIÓNS RESPONSABLES

Don/ Dona

, con NIF

DECLARA (sinalar cun X o que proceda):
Que non solicitou e non se lle concederon axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou das
entidades vinculadas ou dependentes delas.
Que solicitou e se lle concederon (ou se está pendente de resolución de concesión) axudas para a mesma finalidade das distintas
administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas, como se indica a continuación:

DENOMINACIÓN DO ORGANISMO, SOCIEDADE OU
ENTIDADE PÚBLICA Á QUE FOI SOLICITADA A
AXUDA

(1)

DATAS DE
SOLICITUDE

CONCESIÓN (1)

IMPORTE

No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase "PENDENTE" nesta columna. No caso de solicitudes denegadas farase constar "DENEGADA".

Non atoparse incurso en ningunha das prohibicións para a obtención da axuda recollidas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións.
Estar ao día no cumprimento das obrigas estatais coa Comunidade Autónoma de Galicia e a Seguridade Social, e de entregar os
correspondentes certificados orixinais no caso de ser beneficiario da/s axuda/s solicitadas ao abeiro da presente convocatoria.
Comprometerse a levar a cabo os períodos de estadía en centros de investigación fóra de Galicia distintos a aquel no que acadase o grao de
doutor/a necesarios para acadar o mínimo de 24 meses ao longo do período de 3 anos de contrato.
(DECLARACIÓN OPCIONAL): comprometerse a utilizar a lingua galega en todas as relacións que, como consecuencia deste procedemento,

manteña coa administración autonómica, de acordo co establecido no artigo 6.3 da Lei 3/1989, do 15 de xuño, de normalización lingüística.

,
(Sinatura)

de

de

