
 
 
              ANEXO VI 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA SER NOMEADO/A FUNCIONARIO/A DE CARREIRA 

 
 

 
 
 

DATOS DA PERSOA DECLARANTE 
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

    

 
 

 
CORPO E ESPECIALIDADE  

CORPO : CÓDIGO: 

ESPECIALIDADE: CÓDIGO: 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Declara, de acordo coa base 18.1b) da Orde do....de...de 2019 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso 
ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de 
profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional e ao corpo de mestres e 
procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino 
secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas,profesores técnicos de formación 
profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. 
□ Que non foi separado/a do servizo do corpo ao que pretende ingresar en ningunha das administracións públicas 
□ Que non está inhabilitado/a para o exercicio de funcións públicas 
□ Que non está sometido/a a sanción disciplinaria ou condena penal que impida no seu Estado o acceso á función pública, no 
caso de non posuír a nacionalidade española 
 

 
LEXISLACIÓN APLICABLE 
Orde do...de....de 2019 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino 
secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, 
ao corpo de profesores técnicos de formación profesional e ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas 
especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de 
idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma 
de Galicia. 
 

 
SINATURA DA PERSOA DECLARANTE 

 

Lugar e data 

 ,  de  de   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos 

 


