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CÓDIGO DO
PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO SELECTIVO DE INGRESO E ACCESO AO CORPO DE PROFESORES DE ENSINO
SECUNDARIO, DE INGRESO AO CORPO DE PROFESORES DE ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS,
PROFESORES DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS, PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
E MESTRES E PROCEDEMENTO DE ADQUISICIÓN DE NOVAS ESPECIALIDADES DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA DE GALICIA

DOCUMENTO

ED001A

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

NACIONALIDADE

TIPO

DATA DE NACEMENTO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PAÍS DE NACEMENTO

PROVINCIA DE NACEMENTO

CONCELLO DE NACEMENTO

NOME DA VÍA

NÚMERO

PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

BLOQUE ANDAR

PORTA

LUGAR

PAÍS

TELÉFONO

PROVINCIA
TELÉFONO MÓBIL

CONCELLO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
● Persoa ou entidade solicitante/declarante/comunicante
Notifíquese a :

NIF

● Persoa ou entidade representante

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 asociado ao NIF da persoa indicada.

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir :
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

CORPO E ESPECIALIDADE AOS QUE ASPIRA
CONVOCATORIA
CORPO

CÓDIGO

ESPECIALIDADE

CÓDIGO

FORMA DE ACCESO
QUENDA

LOCALIDADE SOLICITADA DE EXAME

SOLICITA ADAPTACIÓN DE TEMPO E MEDIOS
ALEGA E XUSTIFICA ESTAR EXENTO/A DO EXAME DE LINGUA GALEGA

ALEGA E XUSTIFICA ESTAR EXENTO/A DO EXAME DE LINGUA CASTELÁ

o Sí ou Non

o Sí ou Non

TAXAS
● Pago completo
Motivo da exención ou bonificación

● Exención

● Bonificación
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TITULACIÓN QUE ALEGA E XUSTIFICA PARA O INGRESO NO CORPO
TITULACIÓN
ESPECIALIDADE DA TITULACIÓN

DATA DA TITULACIÓN
ORGANISMO

No caso de presentarse pola quenda de acceso ao corpo de grupo superior
ESPECIALIDADE DO CORPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL QUE EXIME DA REALIZACIÓN DA PARTE PRÁCTICA
DA PROBA
ESPECIALIDADE

CÓDIGO

FORMACIÓN PEDAGÓXICA
ALEGA E XUSTIFICA A FORMACIÓN PEDAGÓXICA REQUIRIDA (SI/NON)

FORMACIÓN PEDAGÓXICA

□ Desexo ser incluído/a nas listas de interinidades e substitucións da especialidade á que me estou presentando.

TITULACIÓN QUE ALEGA E XUSTIFICA PARA A INCORPORACIÓN ÁS LISTAS (só se é distinta da de ingreso ao corpo)
TITULACIÓN
ESPECIALIDADE DA TITULACIÓN

DATA DA TITULACIÓN
ORGANISMO

TITULACIÓN QUE ALEGA E XUSTIFICA PARA A INCORPORACIÓN ÁS LISTAS DE ORIENTACIÓN (só se é distinta da de ingreso ao corpo)
TITULACIÓN
ESPECIALIDADE DA TITULACIÓN

DATA 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 o ingreso á función pública e as especialmente sinaladas na convocatoria, comprometéndose a probar
documentalmente todos os datos que figuran nesta solicitude se é necesario.
3.No caso de presentarse pola quenda de acceso ao corpo de subgrupo superior (A2 ao A1) declaro ser persoal funcionario de carreira dos corpos e escalas
docentes clasificados no subgrupo A2 á que se refire a vixente lexislación da Función Pública.
4.No caso de presentarse pola quenda de acceso ao corpo de subgrupo superior (A2 ao A1) declaro ter unha experiencia mínima como persoal funcionario
de 6 anos no meu corpo de orixe ao final do prazo de presentación de solicitudes.
5.No caso de presentarse pola quenda de adquisición doutra especialidade dentro do mesmo corpo, declaro ser persoal funcionario de carreira do corpo
con destino no ámbito de xestión da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
PARA TODAS AS PERSOAS ASPIRANTES
ÓRGANO
□ No caso de non dispor do título, certificación académica que
acredite que se realizaron todos os estudos para a obtención deste
xunto co recibo acreditativo conforme se efectuou o pagamento
correspondente dos dereitos de expedición. No caso de titulacións
obtidas no estranxeiro, deberá presentarse a credencial da súa
homologación ou ben a credencial de recoñecemento da titulación
para exercer a profesión de profesor de educación secundaria
obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensinanza de
idiomas, mestre en educación primaria ou en educación infantil.
Certificación académica que acredite que se realizaron todos os
estudos para a obtención deste xunto co recibo acreditativo
conforme se efectuou o pagamento correspondente dos dereitos de
expedición, aquelas persoas que posúan o título de mestre/a de
ensino primario, diplomatura en profesorado de educación xeral
básica, mestre/a ou grao de mestre/a en educación primaria e
aqueloutras persoas que posúan unha titulación de licenciatura ou
enxeñería nos que se requira unha especialidade para formar parte
das listas para cubrir interinidades ou substitucións.
As persoas graduadas en educación primaria que obtiveran unha
mención nunha Universidade distinta da que obtiveron o título, e
aleguen esta mención para a súa inclusión nas listas de
interinidades ou substitucións deberán achegar certificación da
Universidade de que superaron todas as materias para a obtención
da dita mención.
□ Documentación acreditativa de posuír a formación pedagóxica e
didáctica á que se refire o artigo 100.2 da Lei 2/2006, do 3 de maio,
de educación ou, cando sexa o caso, da formación equivalente,
unicamente no caso de ser necesaria e se non se achegou en ningún
dos procedementos selectivos convocados por esta consellería
desde a Orde do 17 de marzo de 2014.
□ Xustificación do coñecemento da lingua galega, unicamente no
caso de non achegala en ningún dos procedementos selectivos
convocados por esta consellería desde a Orde do 17 de marzo de
2014.
□ Xustificación do coñecemento da lingua castelá unicamente no
caso de non achegala en ningún dos procedementos selectivos
convocados por esta consellería desde a Orde do 17 de marzo de
2014.
PERSOAS ASPIRANTES QUE SOLICITAN EXENCIÓN OU BONIFICACIÓN DAS TAXAS
□ Xustificación de ser membro de familia numerosa de categoría
xeral ou especial, unicamente no caso de non estar recoñecida pola
Comunidade Autónoma de Galicia ou denegar a súa comprobación
automática.
□ Xustificación de ter un grao de discapacidade igual ou superior
ao 33%, unicamente no caso de non estar recoñecida pola
Comunidade Autónoma de Galicia ou denegar a súa comprobación
automática.
PERSOAS ASPIRANTES QUE SOLICITAN ADAPTACIÓN DE TEMPO E MEDIOS

□
Documentación
acreditativa
da
discapacidade que xustifique a necesidade
de adaptación.
PERSOAS ASPIRANTES QUE NON POSÚEN A NACIONALIDADE ESPAÑOLA
□ Copia do documento de identidade ou pasaporte e da tarxeta de
residente comunitario ou de familiar de residente comunitario ou,
se é o caso, da tarxeta temporal de residente comunitario ou de
persoal traballador comunitario fronteirizo, en vigor. Debe achegar
esta documentación o persoal aspirante que non teña a
nacionalidade española que resida en España, incluído no primeiro
parágrafo do punto 2.1.a) da orde de convocatoria.
□ Copia do pasaporte ou do visado e, se é o caso, do xustificante
de solicitar a tarxeta ou a exención do visado e da dita tarxeta. No
caso contrario, deberán presentar os documentos expedidos polas
autoridades competentes que acrediten o vínculo de parentesco e
unha declaración xurada ou promesa da persoa coa que existe este
vínculo de que non está separada de dereito do seu cónxuxe e, se
é o caso, de que o persoal aspirante vive ás súas expensas ou está
ao seu cargo. Debe achegar esta documentación o persoal
aspirante incluído no segundo parágrafo do punto 2.1.a) da orde de
convocatoria

COD.PROC

ANO

CONSENTIMENTO

o Si ou Non

o Si ou Non

o Si ou Non

o Si ou Non

o Si ou Non

o Si ou Non

o Sí ou Non

o Si ou Non

o Si ou Non
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COMPROBACIÓN DE DATOS con consentimento expreso
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta deberá achegar
o documento correspondente.
▪ DNI/NIE da persoa solicitante
▪ DNI/NIE da persoa representante
▪ Títulos oficiais universitarios que dean acceso á función docente e que consten no rexistro central do Ministerio de Educación excepto os de
mestre/a de ensino primario, diplomatura en profesorado de educación xeral básica, mestre/a ou grao de mestre/a en educación primaria e as
titulacións de licenciatura ou enxeñería nas que se requira unha especialidade para formar parte das listas para cubrir interinidades ou
substitucións
▪ Títulos oficiais non universitarios que dean acceso á función docente e que consten no rexistro central do Ministerio de Educación
▪ Consulta de inexistencia de antecedentes penais por delitos sexuais
MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
□ Título de familia numerosa
□ Certificado de discapacidade
□ Estar inscrita como demandante de emprego desde,polo menos, seis meses antes da data da convocatoria de probas selectivas nas cales solicite
a súa participación
□ Non estar a percibir prestación ou subsidio por desemprego

CONSENTIMENTO
o Si ou Non
o Si ou Non
o Si ou Non
o Si ou Non
o Si ou Non
o Si ou Non
o Si ou Non
o Si ou Non
o Si ou Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta
cidadá.

Lexitimación para o tratamento
Persoas destinatarias dos datos

Consentimento das persoas interesadas.
Xunta de Galicia. Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
A fin de dar a publicidade legalmente esixida,publicaranse os datos identificativos das persoas interesadas nos taboleiros de
anuncios dos centros educativos onde se desenvolva o procedemento selectivo, na páxina web www.edu.xunta.gal e no
Diario Oficial de Galicia de acordo co establecido na orde de convocatoria do procedemento.

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 __ 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, 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 SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data
,

de

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

de

