
FOLLA INDIVIDUALIZADA DE RECOLLIDA DE DATOS – EMEGA 2018
DATOS DA EMPRESA BENEFICIARIA

NOME / RAZÓN SOCIAL

NIF EXPEDIENTE SI429A 2018/

DATOS DA PROMOTORA/TRABALLADORA POR CONTA ALLEA

NOME APELIDOS

DNI/NIE IDADE Menor de 25 anos     Entre 25 e 54    Maior de 54 anos

SEXO       Muller    Home CONCELLO ONDE RESIDE

INDICADORES COMÚNS DE PRODUTIVIDADE/EXECUCIÓN (situación anterior ao inicio da actividade laboral na empresa beneficiaria)

1. Situación laboral na que se atopa a persoa no momento anterior ao inicio da actividade laboral na empresa beneficiaria (Seleccionar 
unha opción):

     Desempregada

     Desempregada de longa duración  (6 ou máis meses para menores de 25 anos, 12 ou máis meses para maiores de ou igual a 25 anos)

     Inactiva integrada en sistema de educación ou formación

     Inactiva, NON integrada nos sistemas de educación ou formación  

     Con emprego (incluídas as persoas traballadoras por conta propia)

2. Formación (seleccionar unha opción)
      Con estudos de ensino primario (CINE1: educación primaria obrigatoria) ou secundario (CINE2: educación secundaria obrigatoria)

      Co segundo ciclo de ensino secundario (CINE3: bacharelato, ciclo formativo de grao medio, curso de acceso a ciclo formativo de grao    
medio) ou con ensino postsecundario (CINE4: certificado de profesionalidade nivel 3)

      Con ensino superior ou terciario (CINE 5 a 8: ciclo formativo de grao superior, estudos superiores de ensinanzas artísticas ou 
universitarias)  

      Sen estudos regrados rematados

3. Situación familiar da promotora/traballadora por conta allea 
Vive nun fogar sen emprego  Si  Non

Ten fillos/as ao seu cargo  Si  Non

Vive nun fogar composto dunha única persoa adulta (con ou sen fillos/as ao seu cargo)  Si  Non

4. No seu caso, situación de vulnerabilidade:
De orixe estranxeira ou inmigrante  Si  Non

Minoría étnica  Si  Non

Con discapacidade  Si  Non

Sen fogar ou afectada pola exclusión en canto á vivenda  Si  Non

Vive nun núcleo de poboación inferior a 5.000 habitantes  Si  Non

Outras persoas desfavorecidas  Si  Non

Autorizo a recollida de datos de carácter persoal, que formarán parte do ficheiro “Relacións administrativas coa cidadanía e entidades” da
Secretaría Xeral da Igualdade. Así mesmo, serán incluídos no ficheiro denominado “Xestión, seguimento e control de proxectos e fondos
europeos” da Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos.

Sinatura da promotora/traballadora por conta allea

“O FSE inviste no teu futuro”      
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