
 ANEXO II

PROCEDEMENTO
SUBVENCIÓN PARA ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE CONTRATEN PERSOAS 

TRABALLADORAS DESEMPREGADAS PARA A REALIZACIÓN DE SERVIZOS DE INTERESE  
XERAL E SOCIAL

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

TR352A

DOCUMENTO
COMUNICACIÓN PROCEDEMENTO DE 

SELECCIÓN 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA ENTIDADE 
ENTIDADE NIF NUM. EXPEDIENTE

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DNI/NIE

DENOMINACIÓN DO SERVIZO DE INTERESE XERAL E SOCIAL

COMUNICO:
Que, de acordo co previsto no artigo 15 das bases da convocatoria e a instrución da Secretaría Xeral que o desenvolve, o  
procedemento de selección escollido para cada unha das ocupacións concedidas a esta entidade no expediente de referencia 
é o seguinte:

(Insira tantas filas como sexa necesario)

Nº 
TRAB.

Código 
CNO

DENOMINACIÓN 
(de acordo co CNO)

CONCELLO 
(do centro de 

traballo)

SELECCIÓN 
DIRECTA previa 

publicación Portal 
de Emprego

(SI/NON)1

DATOS CONTACTO
(só para o caso de ter elixido selección directa)

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO
ENDEREZO (para o 

caso de entrevistas)

1 Se non indica nada ou indica NON entenderase que só poderá seleccionar ás persoas candidatas que lle remita a Oficina de Emprego a través da oferta correspondente.

DECLARO DE XEITO RESPONSABLE
Que todos os datos contidos nesta solicitude son certos e se corresponden coa resolución de concesión.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta 
cidadá.

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. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Persoas destinatarias dos datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus 
procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede 
electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo 
común.

Contacto delegado de protección de datos e mais 
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas 
ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE

ORDE do 12 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de  
cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR352A).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE (pode asinar dixitalmente)

Lugar e data: 
de de  2019

Secretaria Xeral de Emprego
Consellería de Economía, Emprego e Industria

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

	DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA ENTIDADE

