PROCEDEMENTO

DOCUMENTO: SOLICITUDE

RESOLUCIÓN do 30 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se
convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir
docencia en determinadas especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas (594).
SOLICITUDE
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
DATOS PERSOAIS
Primeiro apelido

Nacionalidade

ENDEREZO
Tipo de vía

Data de
nacemento

Segundo apelido

Nome

NIF/NIE/pasaporte

País de nacemento

Provincia de nacemento

Concello de nacemento

Nome da vía

Número

Código Postal

Provincia

Concello

DATOS DE CONTACTO
Teléfono fixo

Teléfono móbil

Enderezo de correo electrónico

Bloque

Andar

Porta

Localidade

LISTA DE INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS Á QUE SOLICITA INCORPORARSE. Debe remitir unha solicitude e un aboamento de taxas por
cada especialidade.
CORPO

ESPECIALIDADE

CÓDIGO

Profesores de música e artes escénicas (594)
DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA COA SOLICITUDE
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA CONVOCATORIA, POR ESTA ORDE (marcar cun X)
Copia da titulación alegada
Certificación académica oficial dos estudos superados
Copia da doc. acreditativa da formación pedagóxica (máster en formación do profesorado ou equivalente), de ser o caso
Copia da documentación acreditativa do coñecemento da lingua galega (CELGA 4 ou equivalente), de ser o caso
OUTRA DOCUMENTACIÓN, POR ESTA ORDE (marcar cun X)
Copia da documentación acreditativa da discapacidade, de ser o caso
Documentación xustificativa do aboamento das taxas
Copia da documentación xustificativa da exención/bonificación do aboamento das taxas, de ser o caso
De acordo co disposto na base 3 da convocatoria, as persoas solicitantes deberán achegar ademais o modelo de alegación de méritos, xunto
cunha copia da documentación acreditativa daqueles méritos que aleguen susceptibles de valoración, ordenada segundo establecido no modelo
de alegación de méritos.
A persoa solicitante ou representante DECLARA:
1. Que son certos todos os datos contidos na solicitude e na documentación achegada.
2. Que a documentación achegada é copia fiel dos orixinais que obran no seu poder.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE
Rúbrica

Lugar e data

,

de

SERVIZO DE PROFESORADO DE SECUNDARIA, FP E RÉXIME ESPECIAL
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Edificio administrativo San Caetano s/n - 15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

de 2020

