
ANNEX II 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN L’ESCOLA MOTIVEM PER AL PROFESSORAT 2022 

DADES PERSONALS 

DNI PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM 

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC OFICIAL DE LA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

TELÈFON MÒBIL 

FASE 1. PROGRAMA FORMATIU (marqueu amb una creu la disponibilitat per a participar-hi)

�  Presencial, del 17 al 19 de gener de 2022, de 10.00 a 14.00 hores 

�  En línia, del 17 al 20 de gener de 2022, de 15.00 a 18.00 hores 

�  Indistintament 

COL·LECTIU (marqueu amb una creu el col·lectiu a què pertanyeu) 

�  PDI

� Personal investigador en formació amb docència autoritzada en el curs 2021/2022

LA PERSONA QUE PRESENTA AQUESTA SOL·LICITUD 

Coneix i accepta íntegrament, annexos inclosos, les bases reguladores de la convocatòria de l’itinerari 
formatiu Escola MOTIVEM per al professorat de la Universitat de València 

Data: 

Signatura: 

Les dades personals subministrades en aquest procés s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València escaients a fi de 
gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el programa de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions. 

Tota persona pot exercitar els seus drets sobre la protecció de dades en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint un correu electrònic a 
uvempren@uv, amb indicació de les seues dades identificatives i el dret que desitja exercitar. 

La Universitat de València i les seues fundacions i entitats associades estan plenament adaptades a la LOPD i a l’RGPD i, per això, té habilitada 
una adreça (lopd@uv.es) per a qualsevol informació, suggeriment, petició d’exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria 
de protecció de dades de caràcter personal. 

UNITAT D’EMPRENEDORIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UVEMPRÉN). 

C/AMADEU DE SAVOIA, 4. PLANTA 0. 46010 VALÈNCIA 


	DNIRow1: 
	PRIMER COGNOMRow1: 
	SEGON COGNOMRow1: 
	NOMRow1: 
	ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIARow1: 
	TELÈFON MÒBILRow1: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Fecha8_af_date: 
	Checkpif: Off


