PO_POEJ

HISTORIAL DA PERSOA SOLICITANTE
Nome e Apelidos:
Documento de Identidade:
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ASOCIADA A ESTA FAMILIA PROFESIONAL
Nome do curso
Nº horas
Entidade

PARTICIPACIÓN EN ACCIONS DE ORIENTACIÓN LABORAL
Nome
Nº horas

Ano

Entidade

Ano10

FORMACIÓN ESPECÍFICA_PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS E PROXECTOS DE FORMACIÓN E INSERCIÓN
Modalidade
Accións nas que participou
Ano
Proxectos do Fondo Social
Europeo
Escola Obradoiro_Casa de
Oficio_Obradoiro
Programas de Cooperación
Programas Integrados para o
emprego
Plan AFD
Outros
EXPERIENCIA LABORAL: ULTIMO CONTRATO DE TRABALLO
Nome empresa:
Actividade ou sector
Posto de traballo:
Tipo de contrato:
Descrición das tarefas e responsabilidades
Motivo da baixa

Data de remate do contrato

Duración contrato:

PO_POEJ

OBXECTIVOS E INTERESES PROFESIONAIS
Obxectivo profesional

Area ou sector de
actividade
Preferencia horaria da
xornada laboral

Preferencia tipo contrato

Preferencia duración
contrato
Predisposición aos
desprazamentos e ao
cambio de domicilio
, ___ de _____________ de 20

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de
Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, vixente naqueles artigos que non contradigan
o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016,
relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais é a
libre circulación deses datos, informámoslle que os datos recollidos nesta solicitude serán
incorporados a un ficheiro de Proxecto FSE, para a elaboración de listados de persoas
participantes e datos de contacto así como ao uso posterior das imaxes que poidan ser
obtidas como consecuencia da súa participación no proxecto para as accións de comunicación
e difusión do mesmo.
Coa inscrición a persoa solicitante autoriza á Deputación da Coruña, como responsable do
tratamento de ditos datos, para o seu uso de conformidade cos criterios de calidade e
seguridade esixidos pola lexislación vixente. Así mesmo poderá exercer os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación ou oposición mediante comunicación dirixida ao Proxecto. Servizo de
Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente. Deputación Provincial da Coruña. Av. de
Cádiz nº 1_1º. 15008 A Coruña.

OBSERVACIÓNS
Indicar sede zona preferente:



Norte Centro: Cambre_Culleredo



Centro Sur: Teo_Santiago

11

Asdo.

