
ANEXO III

AUTORIZACIÓN PARA A PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE POLA EMPRESA EN NOME DA PERSOA TRABALLADORA

DATOS DA PERSOA TRABALLADORA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

AUTORIZO A EMPRESA
RAZÓN SOCIAL NIF

Para a presentación da miña solicitude ao abeiro da Orde do 26 de xullo de 2017, pola que se modifica a Orde do 4 de agosto de 2016 pola que 
se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a persoas traballadoras afectadas por procedementos de regulación de emprego de 
suspensión de contratos de traballo por causa de forza maior, no ámbito da Comuninade Autónoma de Galicia e se procede a súa convocatoria 
para o ano 2017 e a Orde do 4 de agosto de 2016 de axudas a persoas traballadoras afectadas por expedientes de suspensión de contratos por 
causa de forza maior.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI ou NIE da persoa traballadora.

SINATURA DA PERSOA TRABALLADORA

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral de Emprego
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Para a presentación da miña solicitude ao abeiro da Orde do 26 de xullo de 2017, pola que se modifica a Orde do 4 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a persoas traballadoras afectadas por procedementos de regulación de emprego de suspensión de contratos de traballo por causa de forza maior, no ámbito da Comuninade Autónoma de Galicia e se procede a súa convocatoria para o ano 2017 e a Orde do 4 de agosto de 2016 de axudas a persoas traballadoras afectadas por expedientes de suspensión de contratos por causa de forza maior.
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.
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