C.I.M.
“Chalé de Fontoira” Rúa Xofre deTenorio, 1. 36001-Pontevedra
Tfno.-986-86.48.25
igualdade@pontevedra.eu

FICHA DE INSCRICIÓN PARA CURSOS E OBRADOIROS
(DEBERÁ CUBRIR TODOS OS DATOS EN LETRAS MAIÚSCULAS)
NOME DO CURSO:
DATOS PERSOAIS
NOME E APELIDOS:
NIF:

IDADE:

E. CIVIL:

ENDEREZO:

POBOACIÓN:

C. POSTAL:

TELÉFONO:

Nº. FILLOS:

SITUACIÓN LABORAL (MARCA CUN "X")
ACTIVA:

PARO:

ESTUDIANTE:

PENSIONISTA
:

TRABALLA NO
FOGAR:

RELACIÓN CO CIM
CURSOS REALIZADOS CO CIM:
MEDIO POLO QUE COÑECEU O CIM:
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de
carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados
aos correspondentes ficheiros do Concello de Pontevedra. En calquera momento poderá
exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito,
que presentará no Rexistro Xeral do Concello. Mediante a facilitación dos seus datos, consiente
expresamente o tratamento dos mesmos coa finalidade de levar a cabo o desenvolvemento da
presente xornada/seminario/curso/actividade formativa e a xestión da súa participación na
mesma, así como a comunicación dos seus datos ás administracións públicas competentes,
entidades subvencionadoras, organismos intermedios, e no seu caso, empresas colaboradoras,
dacordo sempre co establecido pola normativa vixente. Coa presente autoriza a publicar os seus
datos nas listas de admitidos ou participantes nos taboleiros de anuncios do Concello. A
participación nesta xornada/seminario/curso/actividade, pode comportar a toma de fotografías ou
a gravación da mesma e súa difusión a través de diferentes medios de comunicación social
incluindo os sitios web do Concello.

Pontevedra, ______ de _________________________ de 2013.

Sinatura:____________________
VER DOCUMENTACIÓN AO DORSO

CURSOS CIM (OUTUBRO - DECEMBRO 2013)
CURSOS DIRIXIDOS A: persoas empadroadas no Concello de Pontevedra,
maiores de 18 anos (VER APARTADO “MODALIDADE” NO CADRO DOS
CURSOS).

FORMAS DE INSCRICIÓN:
Nas oficinas do CIM (horario de recollida de inscricións de 10:00h a
13:00h)
Mediante correo electrónico dirixido a: igualdade@pontevedra.eu

DOCUMENTACIÓN:
⁃

⁃
⁃

Para todos os cursos: solicitude debidamente cuberta, volante de
empadroamento actualizado, expedido polo Padrón Municipal, fotocopia
do DNI/NIE e declaración xurada (na que conste que a/o declarante
non realizou o mesmo curso ou un curso de similares características co
CIM nos últimos dous anos, e na que consten todos os cursos
realizados co CIM).
Para os cursos dirixidos a mulleres en paro, a maiores, certificado
de períodos de inscrición expedido polo INEM.
NOTA: Naqueles supostos en que pola índole do curso sexa preciso
posuír uns coñecementos previos para o seu seguimento, poderase
establecer na convocatoria a necesidade de acreditalos
documentalmente ou mediante unha proba de coñecemento, de
considerarse oportuno.
Pontevedra, 16 de agosto de 2013

A Directora do CIM,
Rosa Campos Briones

