Programa d’Ajuts a l’Estudi de la UAB
Ajut que sol·liciteu
Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a situacions d’emergència. Programa Finestreta.
Curs 2018-2019
Dades personals
Nom

Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE (aporteu fotocòpia)

Adreça electrònica

Carrer/avinguda/plaça i número

Codi postal

Mòbil

Estudis

Telèfon
Grau

Màster

Població
Centre
Doctorat

Has sol·licitat alguna altra beca o ajut?

No

Sí

Quina:

Acte objecte de la petició

Sol·licito l’ajut a l’estudi per a situacions d’emergència per al curs acadèmic 2018-2019

Exposo:
Que:

Sol·licito:

Important, cal justificar documentalment la situació d’emergència
Documentació acreditativa (vegeu convocatòria)
-

Certificat històric de convivència, emès per l’Ajuntament de la localitat de residència

-

Declaració de la renda de l’any 2017 de tots els membres de la unitat familiar

-

Altres

1. Les vostres dades s’incorporaran a un fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona amb les finalitats de gestionar el procés
de tramitació i resolució dels ajuts convocats, així com dels pagaments corresponents. Les dades corresponents a la vostra
adreça de correu electrònic podran ser cedides als òrgans i als col·lectius que, en l'àmbit exclusiu de la UAB, desenvolupen
iniciatives relacionades amb la vostra activitat a la UAB en relació amb l'ajut de col·laboració que sol·liciteu. En el cas que no
autoritzeu aquesta cessió, marqueu la casella corresponent.
Us recordem que, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol
moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de la UAB, als drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició
de les vostres dades.
2. La presentació de la sol·licitud implicarà l'autorització a la UAB de verificar amb d’altres institucions les dades necessàries per
a resoldre la convocatòria.
3. La presentació de la sol·licitud implica la declaració que el sol·licitant no gaudeix d’ajuts concedits per qualsevol altre
organisme públic o privat per a la mateixa finalitat, concepte i curs acadèmic
4. La presentació de la sol·licitud implica la declaració del sol·licitant que són certes i completes les dades d'aquesta sol·licitud,
així com tota la documentació annexa; i que la inexactitud de les circumstàncies declarades o de la documentació presentada
donarà lloc a la denegació o revocació de l'ajut.
Marqueu amb una creu només en el cas que no autoritzeu les cessions previstes en aquest document
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),

____ de/d’

_____________ de _______

(Firma del/de la sol·licitant)

Comissió de selecció de la Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a situacions d’emergència de la Universitat Autònoma
de Barcelona
D’acord amb la convocatòria d’ajuts a l’estudi per a situacions d’emergència de 12 d’abril de 2018, us comuniquem que el termini
per a la resolució i la notificació de la vostra sol·licitud és de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds; així mateix, si en el termini assenyalat no s’hagués produït la notificació de la resolució, podreu
entendre que la vostra sol·licitud ha estat denegada.

