INSTRUCIÓNS PARA O PROFESORADO QUE OBTIVO DESTINO NA ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA DE DESTINOS PROVISIONAIS PARA O CURSO 2010-2011

O profesorado que obtivo destino na adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 20102011 e co fin de poder cumprimentar correctamente toda a tramitación para a súa toma de posesión así
como a súa alta en nómina deberán remitir ó Departamento territorial onde obtiveron destino a seguinte
documentación:

1.- Profesorado que non cambiou de provincia
- Ficha de datos persoais (modelo I)
- Declaración responsable de non estar incurso en incompatibilidade (modelo II)
2.- Profesorado que cambia de provincia
- Ficha de datos persoais (modelo I)
- Declaración responsable de non estar incurso en incompatibilidade (modelo II)
- Datos bancarios (modelo III)
- Datos para retención IRPF (modelo IV)
- Fotocopia DNI

Ante calquera dúbida que se prantexe, poden poñerse en contacto a través do correo electrónico da
sección de profesorado do respectivo departamento territorial.

En
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que
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https://www.edu.xunta.es/datospersoais o profesorado pode comprobar os seus datos e, se non están
correctos, modificalos.

MODELO I

DATOS PERSOAIS
Nomeamento por:

Concurso de traslados/orientación/EPA
Elección concurso provisionais
Nomeamento de funcionario en practicas
Comisión de servizos
Nomeamento como interino

(Sinale o que proceda)
Provincia de procedencia
Apelidos e nome

DNI

NRP

Data de nacemento

Teléfono fixo

Teléfono móbil

Enderezo Rúa

Código postal

Email

Localidade - Provincia

Pregamos que no caso de variar estes datos o comuniquen a Sección de Profesorado do correspondente departamento
territorial.

MODELO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª_________________________________________________________
con documento de identidade/ N.I.F. __________________ e núm.da
Seguridade Social/MUFACE _____________________, maior de
idade, en calidade de mestre/a, con motivo da toma de posesión
dunha praza pertencente ó corpo de Profesorado

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:
-

Que non desempeña ningún posto ou actividade no sector
público delimitado polo artigo primeiro e segundo da Lei
53/84, e que non realiza ningunha
actividade privada
incompatible ou suxeita ó preceptivo recoñecemento de
compatibilidade.

-

Que non percibe pensión de xubilación, retiro ou orfandade
por dereitos pasivos ou por calquera Réxime da
Seguridade Social público e obrigatorio.

-

Que non se atopa a día de hoxe en situación de
incapacidade transitoria para o desempeño das funcións
encomendadas.

, __ de ___Setembro______ de 2010.

Asdo.:________________________________________________________

IMPRESO DE RECOLLIDA DE DATOS PARA PAGAMENTO DE HABERES POLA NÓMINA MECANIZADA

DATOS PERSOAIS
TIPO DE PERSOAL
(MARCAR CUN x ONDE
CORRESPONDA)

PRIMARIA

SECUNDARIA

NON DOCENTE /
LABORAIS

APELIDOS

NIF

NOME

CENTRO DE DESTINO

LOCALIDADE E CONCELLO DE DESTINO

DATOS ENTIDADE BANCARIA
NOME DA ENTIDADE BANCARIA
CÓDIGO DA ENTIDADE
(4 DÍXITOS)

SUCURSAL:DOMICILIO

CÓDIGO SUCURSAL
(4 DÍXITOS)

LOCALIDADE DA SUCURSAL

DÍXITO CONTROL
(2
DÍXITOS)

Nº CONTA BANCARIA (10 DÍXITOS)

___________ de _________________de 20__

SINATURA

Imposto sobre la Renda de las Persoas Físicas. Retencións sobre rendimientos do traballo

Comunicación de datos al pagador (artículo 88 del Reglamento del IR

