FICHA DE INSCRICIÓN
Para poder participar no proceso de selección de candidatos/as para practicas formativas non
remuneradasen países da Unión Europea do proxecto Galeuropa, proxecto de mobilidade transnacional
xuvenil da Mancomunidade de Ordes, esta ficha deberá estar asinada e rexistrada pola Mancomunidade
de Ordes , antes do remate do prazo de presentación de solicitudes. A ficha debe estar acompañada da
seguinte documentación:
DNI ou NIE.
Tarxeta da Seguridade Social.
Curriculum
vitae,
preferiblemente
no
modelo
Europass.
Descarga
en
http://europass.cedefop.europa.eu
Certificado ou xustificante do Rexistro en Garantía Xuvenil de Galicia. No caso quedar
seleccionada/o, deberá presentar un xustificante actualizado antes da viaxe.
Xustificantes dos méritos alegados no Curriculum Vitae.
Tarxeta de demanda de emprego .
Certificados de coñecemento de idiomas, no seu caso.
Recoñecemento de minusvalía, no seu caso.
Xustificante de ser vítima de violencia ou de ser fillo/a dunha persoa nesta situación, no seu
caso.
Tarxeta Sanitaria Europea, no caso tela. En caso contrario, a persoa candidata deberá aportala
no prazo indicado despois de ser seleccionada.
DATOS IDENTIFICACIÓN DO/A SOLICITANTE
Nome e Apelidos:
Data de Nacemento:
Idade
Enderezo:
Localidade / C.P.:
Teléfono:
Email (obrigatorio)
Móbil
Sexo
NIF/NIE
Data de inscrión en Garantía
Data demanda de emprego no
xuvenil
Servizo Público Emprego
Victima de violencia de xenero
Persoa en risco de exclusión
social
Tipo e grado discapacidade ou
Nº Seguridade Social
diversidade funcional
DATOS FORMACION
Nivel de estudos finalizados
Especialidade /Rama
Estudos actuais – data remate
OUTROS DATOS
Coñecementos de idiomas extranxeiros (Básico – Medio – Avanzado)
Inglés
Italiano
Outros (especificar idioma e
nivel)
Ten participado nalgún programa ou proxecto europeo ou en Galeuropa?
Ano
Nome do proxecto/programa

Preferencia pais de realización da práctica (numerar do 1 ao 3 por orde de preferencia)
Italia
Reino Unido
Holanda
Actividade preferente da empresa para realizar as practicas (tipo de empresa, posto de traballo).
Escribir por orde de preferencia.
1
2
3
4

Razóns pola que desexa realizar as practicas laborais

SOLICITO participar no programa
Mancomunidade de Ordes para:

Galeuropa-Mancomunidade

de

Ordes

e

autorizo

a

*A publicación do meu nome e/ou da miña imaxe, realizada durante O PROXECTO GALEUROPA,
PROXECTO DE MOBIILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL AGRUPACION Mancomunidade de Ordes,
en:
- Páxina web dos concellos e proxecto e blog relacionado co desenvolvemento das actividades.
- Filmacións (en calquera tipo de soporte) destinadas á difusión das actividades e proxectos educativos e
lúdicos, revistas, exposicións ou publicacións nas que participe.
Todo o anterior estará suxeito, exclusivamente a un uso educativo e lúdico, polo tanto, as accións,
produtos e utilidades derivadas da súa utilización non poderán, en consecuencia, xerar ningún tipo de
lucro persoal nin comercial.
*Incluír nun ficheiro os datos coa finalidade de Xestión administrativa da organización da actividade e
declaro estar informado/a sobre os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que podo
exercitar no domicilio social da Mancomunidade.
Tamén autorizo á realización das xestións necesarias para o desenvolvemento da viaxe, aloxamento e
prácticas formativas en empresas e calquera outra, que dentro do proxecto se organicen e/ou sexan
necesarias.
De ser seleccionado/a comprometome a enviar una foto na que eu apareza na empresa de practicas e
tres mais nunha actividade cultural, unha lúdica e outra deportiva, tal como esixe a normativa do
programa Galeuropa.
Declaro que
- Os datos consignados nesta inscrición son veraces
- Estar informado de que esta inscrición permite participar no proceso de selección dos e das persoas que
realizarán as prácticas formativas non remuneradas en países da Unión Europea
- Que as preferencias expresadas na inscrición son orientativas sendo a organización do programa quen
decidirá as empresas finalmente seleccionadas , non tendo por qué coincidir necesariamente coas
preferencias expresadas.
- Que cumpro os requisitos para participar neste programa e desenvolver as prácticas formativas non
remuneradas en empresa previstas
- Que é imprescindible estar inscrito no programa de Garantía Xuvenil para participar no proxecto
- Que non recibín accións educativas que impliquen más de 40 horas mensuais nos 90 días previos á
selección e que tampouco recibín accións formativas de máis de 40 horas mensuais nos 30 días
anteriores á dita selección.
-No caso de que se abandone a práctica sen causa xustificada, coñezo que non obterei o certificado de
participación e acepto as penalizacións establecidas nas bases do programa no seu artigo 24, apartado i).
-Vou observar un código de conduta ético nas empresas das prácticas e durante o transcurso da
mobilidade.
-Vou realizar a totalidade da mobilidade, cubrindo os horarios sen faltas de asistencia non xustificadas.
E para que así conste,
En ........................., a ....... de ........................ de 2018

Asinado:.................................................

