
 
 

PROJETO PELA QUALIDADE NA DOCÊNCIA DA LP 
 - Língua Portuguesa na Galiza 

 
PETIÇÃO 

Eu (nome e apelidos) 

com DNI  

e endereço (com concelho e código postal)  

 

EXPONHO: 

Que, em conformidade com o artigo 66.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento                

administrativo comum das administrações públicas, quando as apresentações correspondentes         

a uma pluralidade de pessoas tiverem um conteúdo e fundamento idêntico ou            

substancialmente similar, poderão ser formuladas numa única petição.  

 

PEÇO: 

Que, em relação à solicitude presentada o passado 19 de outubro de 2017, con registo de                

entrada 1649 / RX 2567064 e de acordo com as disposições do artigo 68.3 da Lei 39/2015, do                  

1 de outubro, do procedimento administrativo comum às administrações públicas, procedo à            

inclusão voluntária dos meus dados pessoais a fim de aparecerem entre aqueles das pessoas              

que apresentaram a referida petição. 

 

Concelho de ,  de  de 2018 

Assinatura 

  

 

A/C Sr. Director Xeral De Centros E Rrhh, D. José Manuel Pinal Rodríguez, Da Consellería De 
Cultura, Educación E Ordenación Universitaria. 

A/C Sr. Subdirector Xeral De Rrhh, José Luis Canosa Baldomir, Da Consellería De Cultura, 
Educación E Ordenación Universitaria. 

Edif. Admvo. de San Caetano s/n 15781 Santiago de Compostela 

 

 



 
 

PROJETO PELA QUALIDADE NA DOCÊNCIA DA LP 
 - Língua Portuguesa na Galiza 

 
SOLICITUDE  

 

EU (nome e apelidos) 

con DNI  

e enderezo (con concello e código postal)  

 

EXPOÑO: 

Que, en conformidade co artigo 66.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento               

administrativo común das administracións públicas, cando as presentacións correspondentes a          

unha pluralidade de persoas teñan un contido e fundamento idéntico ou substancialmente            

similar, poderán ser formuladas nunha única solicitude.  

 

SOLICITO: 

Que, en relación á solicitude presentada o pasado 19 de outubro de 2017, con rexistro de                

entrada 1649 / RX 2567064 e de acordo coas disposicións do artigo 68.3 da Lei 39/2015, do 1                  

de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, procedo á           

inclusión voluntaria dos meus datos persoais coa finalidade de que aparezan entre os das              

persoas que presentaron a referida solicitude. 

 

Concello de ,  de  de 2018 

Sinatura 

 

A/C Sr. Director Xeral De Centros E Rrhh, D. José Manuel Pinal Rodríguez, Da Consellería De 
Cultura, Educación E Ordenación Universitaria. 

A/C Sr. Subdirector Xeral De Rrhh, José Luis Canosa Baldomir, Da Consellería De Cultura, 
Educación E Ordenación Universitaria. 

Edif. Admvo. de San Caetano s/n 15781 Santiago de Compostela 
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