
PROCEDEMENTO
CÓDIGO DO 
PROCEDEMENTO DOCUMENTO

PROCEDEMENTO PARA  A INTEGRACIÓN  NO CORPO DE PROFESORES DE ENSINO SECUNDARIO  DO
PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA DO CORPO, A EXTINGUIR,  DE PROFESORES TÉCNICOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL 

ED021A SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-
Notifica.gal https://notifica.xunta.gal
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en 
calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO 

CORPO E ESPECIALIDADE DO PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA DE PTFP SOLICITANTE

CORPO  CÓDIGO

ESPECIALIDADE  CÓDIGO

CORPO E ESPECIALIDADE PARA OS QUE SOLICITA A INTEGRACIÓN

CORPO  CÓDIGO

ESPECIALIDADE  CÓDIGO

    ANEXO I

https://notifica.xunta.gal/


TITULACIÓN QUE ALEGA E XUSTIFICA PARA A INTEGRACIÓN 

TITULACIÓN DATA DA TITULACIÓN

ESPECIALIDADE DA TITULACIÓN ORGANISMO

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

1.Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2.Que reúne as condicións esixidas para  a integración no  corpo  de  profesores  de  ensino  secundario  de   conformidade   co  establecido na convocatoria, comprometéndose a
probar documentalmente todos os requisitos de participación así como os datos que figuran nesta solicitude se for necesario.

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 recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante o 
DNI/NIE da persoa representante o 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Finalidades do tratamento Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para
comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que se deriven e informar sobre o estado de
tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á
información, tanto persoal como de carácter administrativo. 

Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no 
formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de 
procedementos e servizos. 

Destinatarios dos datos As Administracións públicas no exercicio das súas competencias. 

Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus 
datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e 
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en 
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada de 
protección de datos e máis información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

 

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do __ de _________ de 2022 pola que se convoca o procedemento para que o profesorado do corpo, a extinguir, de profesores técnicos de formación profesional se
integre no corpo de profesores de ensino secundario (código de procedemento ED.....) . (DOG nº..., do.....)

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

     

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

    ANEXO I
(continuación)

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

