
ANEXO I

PROCEDEMENTO

AXUDAS PARA PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN DESENVOLVIDOS POR  
INVESTIGADORES EMERXENTES - ANO 2012

CÓDIGO DO PROCEMENTO

ED442A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DO/A INVESTIGADORA/A SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

UNIVERSIDADE POSTO DOCENTE DEPARTAMENTO

ENDEREZO LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO EXTENSIÓN ENDEREZO ELECTRÓNICO

MODALIDADE DA AXUDA (indicar o que corresponda)

Proxectos de Grupos Emerxentes

RAMAS (indicar o que corresponda)

SAÚDE

CIENTÍFICAS

SOCIAIS E XURÍDICAS

HUMANIDADES E ARTÍSTICAS

ENXEÑARÍAS E ARQUITECTURA

DECLARA QUE: 
Dá expresamente o seu consentimento á Consellería para que, de acordo co establecido nos puntos 3 e 4 do artigo 13º da Lei 4/2006, do 30 de 
xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública, e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros 
públicos creados nos artigos 44º e 45º da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 
2006, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e  nos rexistros públicos 
referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade, no xeito que determine o órgano competente.

En cumprimento do disposto no artigo 5º da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos 
persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro, para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. 
Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido a esta 
consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).

LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do __ de ______ de 2012 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para 
proxectos de investigación desenvolvidos por investigadores emerxentes, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

SINATURA DO/A SOLICITANTE

Lugar e data

, de de

Visto e prace da autoridade que representa legalmente á universidade á que pertence o solicitante.

NOME CARGO

Lugar e data

, de de
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LEXISLACIÓN APLICABLE
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SINATURA DO/A SOLICITANTE
Lugar e data
,
de
de
Visto e prace da autoridade que representa legalmente á universidade á que pertence o solicitante.
NOME
CARGO
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral de Universidades 
San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela
	Nome do representante da universidade / Nombre del representante de la universidad: 
	Primeiro apelido do solicitante / Primer apellido del solicitante: 
	Segundo apelido do solicitante / Segundo apellido del solicitante: 
	DNI do solicitante / DNI del solicitante: 
	Universidade do solicitante / Universidad del solicitante : 
	Posto docente do solicitante / Puesto docente del solicitante : 
	Departamento do solicitante / Departamento del solicitante : 
	Enderezo do solicitante / Dirección del solicitante : 
	Localidade na que se atopa / Localidad en la que se encuentra: 
	Código postal do solicitante / Código postal del solicitante: 
	Provincia do solicitante / Provincia del solicitante : 
	Concello do solicitante / Ayuntamiento del solicitante: 
	Concello do solicitante / Ayuntamiento del solicitante : 
	Teléfono do solicitante / Teléfono del solicitante : 
	Extensión do solicitante / Extensión del solicitante : 
	Enderezo electrónico do solicitante / Correo electrónico del solicitante : 
	cvCasilla1: 0
	SALUD: 
	CIENTIFICAS: 
	SOCIALES: 
	HUMANIDADES: 
	INGENIERIAS: 
	Día actual / Día actual: 
	Mes actual / Mes actual: 
	Ano actual / Año actual: 
	Enderezo do  representante da universidade / Dirección del representante de la universidad: 
	Seleccione a Delegación / Seleccione la Delegación: 0



