
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMULARIO DE NOMEAMENTO 

CANDIDATURA PROPOSTA POR 
Nome da Institución Enderezo postal Institución CIF Institución 

 
 

 
 

 
 

Apelidos e nome do mentor Cargo do mentor Teléfono mentor 
 
   

Correo electrónico do mentor Páxina web da institución 
 
  

Motivo polo que se propón á persoa candidata (pódese agrandar a caixa de ser preciso) 
 

 
 
 
 
 

 
DATOS DA PERSOA CANDIDATA 

Apelidos e nome DNI Nacionalidade 
 
   

Enderezo postal Teléfono Correo electrónico 
 
   

Data de nacemento 
 

 

 

ESTE FORMULARIO DEBE SER ACOMPAÑADO POR: 

1. Breve currículum vitae da persoa candidata, de non máis de 4 páxs. De formato 

A4, letra Arial 11 e 2cm de marxe, no que deben explicarse os logros máis 

importantes  conseguidos pola persoa candidata. 

2. Carta de motivación, na que debe expresarse o fin ao que se vai dedicar o premio, 

de non máis de 2 páxs. en formato A4, letra  Arial 11 e unha marxe de 2cm. 

 

LOPD-. De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de 

Carácter Persoal e a súa normativa, así como la Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da sociedade da 

información e comercio electrónico, a Fundación Carlos Casares informa aos participantes que os datos 

persoais que se faciliten serán incorporados aos seus ficheiros coa finalidade de xestionar o proceso de 

candidatura. Os titulares dos datos poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, oposición e 

cancelación, mediante solicitude dirixida á Fundación Carlos Casares coa referencia “Premio Carlos 

Casares – Kristina Berg ao talento activo”, acompañando copia do DNI ou documento legal equivalente ao 

enderezo de correo electrónico fundacioncarloscasares@fundacioncarloscasares.org. 
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