INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE
PRACTIQUES FORMATIVES
DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ESTUDIANT
Nom i cognoms

DNI / NIE

Correu electrònic

Telèfon

Com a sol·licitant designe com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça de correu electrònic
assenyalada, i accepte poder rebre comunicacions en el telèfon indicat.
Domicili

Localitat

Data naixement

Nacionalitat

C. Postal

Sexe

ESTUDIS QUE CURSA
Família Professional/Titulació…

Estudis

Curs

El sotasignat manifesta la seua volunta t de par ticipar en el pro grama de pràct iques formatives
d'Alboraya, correspon ent a la co nvocatòria publicada en el BOP de Valèn cia nom bre 89, de
data 10 de maig del 2018.
I DECLARA responsablement:
a) Qu e no està di sfrutant d'una altra beca o aj uda d'anàl oga o semblant fina litat, ni exerci rà
activitat laboral durant la beca.
b) Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
c) Que mantindrà estes condicions durant la vigència de la beca.
d) No estar sotmés a le s pro hibicions per a obtindre l a condició de ben eficiari, be neficiària
assenyalades en el s apartats 2 i 3 d e l'article 13.7 de la Llei 3 8/2003, de 17 de n ovembre,
General de Subvencions.
e) Si
No

Va ser ben eficiari de beques de form ació en el m arc del programa la Di pu Et Beca
en edicions anteriors en
, en l'ajuntament de
(assenyale's el que procedisca)

S'acompanya el full d'autobaremació i fotocòpia compulsada dels documents següents:








Del DNI o NIE.
Certificat d'e mpadronament, acreditati u de la resi dència en la provínci a de Valènci a
(únicament per als no empadronats a Alboraya).
Fotocòpia ex pedient acad èmic corresponent al curs immediatam ent anteri or a què e s
trobe cursant en el mome nt de la sol·li citud. Els e studiants de p rimer curs presentaren
certificat de les notes obtingudes en el primer semestre del curs acadèmic.
Fotocòpia certificació d el con eixement de valen cià expedid a o homolo gada per la
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
Fotocòpia dels títols o documents acreditatius de la formació complementària.
Fotocòpia d ocumentació acreditativa situació socioeconòmica d e conf ormitat amb el
que disposa la base específica quinta.

Lloc, Data i Firma

Fdo.: ..................................................

EXCMO. AJUNTAMENT D’ALBORAYA

Registre Entrada Ajuntament

