
ANEXO I

SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO FOMENTO DA CONTRATACIÓN DE MULLERES QUE SOFREN
VIOLENCIA DE XÉNERO NO ÁMBITO DE COLABORACIÓN COAS ENTIDADES LOCAIS GALEGAS

COMUNICACIÓN RESULTADO SELECCIÓN CANDIDATAS 

Ao abeiro da  Resolución do 1 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade pola que se establecen as bases
reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no
ámbito  de  colaboración  coas  entidades  locais  galegas, a  Entidade   local  <DENOMINACION ENTIDADE>,  con
NIF/CIF<Nº NIF/CIF>, comunica que o resultado da selección de candidatas remitidas por esa oficina de emprego foi o
seguinte:

OEX que realiza a sondaxe:   /
Número de Oferta:   /

RELACIÓN DE CANDIDATAS

Nº NIF APELIDOS NOME
RESULTADO (sinalar o 
que proceda)

OFICINA DE 
EMPREGO NA 
QUE ESTÁ 
INSCRITA

1
 SELECCIONADA
NON SELECCIONADA

2
 SELECCIONADA
NON SELECCIONADA

3
 SELECCIONADA
NON SELECCIONADA

*Inserir tantas filas como sexa preciso

Lugar e data
Nome e apelidos da persoa responsable da entidade.

Sinatura

1



ANEXO II
COMUNICACIÓN  Á  SECRETARÍA  XERAL  DA  IGUALDADE DE  CANDIDATA/S  SELECCIONADA/S  PARA  COMPROBACIÓN  DO
CUMPRIMENTO  DE   REQUISITOS  NA RESOLUCIÓN  DE  FOMENTO  DA CONTRATACIÓN  NO  ÁMBITO  DE  COLABORACIÓN  COAS
ENTIDADES LOCAIS GALEGAS

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO FOMENTO DA CONTRATACIÓN DE MULLERES  VVX  NO ÁMBITO DE COLABORACIÓN COAS ENTIDADES 
LOCAIS GALEGAS

SI461A

Unha vez finalizada a selección de candidatas por calquera dos  procedementos establecidos nos apartados  3.1 e 3.2 desta instrución, e previamente á contratación, a
entidade local beneficiaria remitirá á Secretaría xeral da Igualdade (Subdirección xeral para ao Tratamento da Violencia Xénero), a través da sede electrónica da Xunta de
Galicia, a relación de candidatas seleccionadas, xunto coa sinatura de cada unha delas, que autorice á comprobación dos datos aos efectos de verificar o cumprimento dos
requisitos establecidos na Resolución de convocatoria.

Se no autorizasen a  comprobación, xunto co anexo II deberá achegarse a documentación acreditativa de que as ditas mulleres cumpren os  requisitos do artigo 6 da dita
resolución. 

As interesadas,  mediante a súa sinatura, autorizan á Secretaría xeral da Igualdade á comprobación dos seus datos aos efectos de verificar o cumprimento dos requisitos establecidos na
Resolución de convocatoria  que se marcados no cadro correspondente 

No caso de que as interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos acreditativos deles

NOME E APELIDOS DA/S CANDIDATA/S SELECCIONADA/S NIF

COMPROBACION DE DATOS

Os seguintes documentos serán obxecto de consulta ás administracións
públicas, de ser autorizado pola interesada. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE
SINATURA DA/S CANDIDATAS

SELECCIONADAS

OPÓÑOME Á
CONSULTA

□ Estar inscrita como demandante de emprego ou de 

mellora de emprego no Servizo Público de Emprego de
Galicia.

□ A condición de VVX segundo o artigo 5 Lei 

11/2007 

□ 

□ 

□ Declaro  ter  cesado  a  relación  de

convivencia  segundo  o  disposto  no
artigo 6.2 da convocatoria.

Cubrirase un anexo para cada contratación



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento
A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta
cidadá.

Lexitimación para o tratamento
O  cumprimento  dunha  tarefa  en  interese  público  ou  o  exercicio  de  poderes  públicos  segundo  a  normativa  recollida  no
formulario,  na  páxina  https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e  na  ficha  do  procedemento  na  Guía  de
Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Persoas destinatarias dos datos
As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus
procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

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 
máis 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

Resolución do 1 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de
mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de


