ALLUMNO
OS/AS DE
D NOV
VO ING
GRESO CURSO
O 2019‐‐20
DOCUM
MENTA
ACIÓN A PRESSENTAR
R
Co
o fin de facillitar o cálculo
c
das posibless puntuaciións no ca
aso de ter que baremar, por ter
t
máis solicitu
udes que prazas offertables, xunto coaa solicitud
de deberáán achegar a seguin
nte
do
ocumentación:







Fotocop
pia do D.N
N.I. do nen
no ou nenna ou no seu
s caso fotocopia
f
do Libro
o de Famiilia
onde esstea asenttado o ne
eno ou neena. En caaso de terr irmáns nno centro a fotocop
pia
será do Libro de familia
f
completo.
Certificaado do Padrón Mu
unicipal daa unidade
e familiarr para adxxudicación
n de punttos
por proximidade de domicilio, se fosse o caso (antigüida
(
ade mínim
ma dun an
no).
Proximidade do
o lugar de
d trabaallo do pai/
p
nai, documeento expedido po
olo
empreggador/a xunto cunha copia do contrrato de traballo. O centro de trabaallo
deberá estar deteerminado nunha loccalidade e enderezo
o concretoo.
Calquerra outra documentación accredidativaa para a adxudicaación de puntos por
p
outros conceptos recollidos dentroo da norm
mativa vixxente (ce rtificación
n de famiilia
numero
osa, minussvalías, etcc...).

Paara a valo
oración daa renda per
p cápitaa da unid
dade familiar, debeerá facersse constarr a
caantidade ccorrespond
dente á base
b
impo sible no caso
c
de de
eclaraciónn conxuntaa, ou a baase
im
mpoñible d
de cada un
n dos declarantes noo caso de declaración individdual.
A tal efecto
o constaráá a cantidaade que rresulta da suma das casiñas 415 (base
e impoñib
ble
xe
eral) e 4355 (base im
mpoñible do
d aforro d
da declara
ación do ano
a 2017

Criterrio compleementario
o para a aadxudicación dun punto poloo Centro:
Quee o pai/na
ai sexa anttigo alum
mno/a do Centro.
C

