DATOS DO CURSO
Nº Curso

Denominación

Preferencias

Código

Horario

Situación

Lugar

Mañá
Serán

DATOS PERSOAIS
Apelidos

Correo Electrónico
NIF/NIE/Pasaporte

Sexo
Home

Nome

Data Nacemento

Nº Seguridade Social

Muller

Enderezo
Concello

Desempregada/o
Activa/o
Traballador/a Público

Nº / Bloque

C.P.

Provincia

Piso / Escada

Teléfono

Localidade

Móbil

DATOS PROFESIONAIS
Nome da Empresa
Réxime Seg.Social

PEME
Si

Nº Seg. Social do Centro de Traballo
Concello do Centro de Traballo

CP do Centro de Traballo

Nivel Formativo

Categoría
Laboral

Área
funcional

Consulta táboa ao dorso.

Consulta táboa ao dorso.

Consulta táboa ao dorso.

Non

Enderezo do Centro de Traballo

Provincia do Centro de Traballo

Data Inscrición no
Paro

Localidade do Centro de Traballo
CIF da empresa

Teléfono do Centro de Traballo

DATOS PROFESIONAIS EMPRESAS PÚBLICAS
Administración
Autonómica

Local

Central

Xustiza

Ensino

Saúde

Outra:

_____________________

Categoría Profesional:___________________________________________________________________________
Funcionario/a, Substituto/a ou Interino/a Grupo:

A1

A2

B

C1

C2

AP

Centro de Traballo
CP

Estatutaria/o Grupo:

A1

A2

B

C1

Laboral Grupo:

C2

AP

Enderezo do Centro de Traballo
Localidade

Nº Seg. Social da empresa

A1

A2

B

C1

C2

AP

CIF da Empresa
Concello

Número de Rexistro Persoal

 O/A solicitante autoriza á forGA a incluír os datos desta ficha na plataforma forga.info, así como a dar a súa alta na mesma, en calidade de usuario/a, e a rexistrar a súa preinscrición no curso requirido.
 O/A solicitante autoriza á forGA, tras o seu rexistro na plataforma e para o caso de non dispor de correo electrónico propio, a xerar, obter e custodiar o login e contrasinal da súa conta de usuario/a, co
obxecto de xestionala até que o titular desexe facerse co control persoal de tais claves; momento no que terá que proceder solicitándoas á estrutura que as xerase e as teña en custodia.
 O/A solicitante declara ter lido as condicións contractuais consignadas no dorso deste documento, e ratifica a aceptación das mesmas a medio da súa sinatura.
 O/A solicitante declara que ficou informado/a pola forGA, consonte co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, que os datos persoais que se
derivan da cumprimentación desta solicitude serán incluídos na base de datos denominada FORGA, propiedade da Fundación para a Orientación Profesional, a Investigación e o Desenvolvemento
Tecnolóxico, o Emprego e Formación en Galiza (G36818367).
 O/A solicitante, asemade, declara que se lle informou sobre a posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a respecto dos seus datos de carácter persoal,
enviando un correo electrónico ao enderezo: forga.informa@forga.org, ou remitindo por correo ordinario a súa solicitude asinada ao enderezo postal: forGA, Avda. do Aeroporto nº 92 1º andar 36206
Vigo (Galiza) (en ambos casos incluíndo unha copia do seu Documento de Identidade, ben escaneada, ben fotocopiada).

Data e sinatura

CONTRATO ELECTRÓNICO DO USUARIO/A DA PLATAFORMA FORGA.INFO/WWW.FORGA.ORG

plataforma. Igualmente, autoriza á fundación a xestionar e respostar, no seu nome e representación, a todas as cuestóns e trámites que se deriven das
comunicacións realizadas pola plataforma.

Dunha banda:
A Fundación para a Orientación Profesional, a Investigación e o Desenvolvimento Tecnolóxico, o Emprego e Formación en Galiza (forGA), con CIF
G36818367 e con enderezo social na cidade de Vigo, Avda. Aeroporto nº 92 1º andar (CP 36206) do concello de Vigo correo-e:
(forga.informa@forga.org). Teléfono: 986 272075. Fax: 986 281295, en adiante A PRESTADORA DO SERVIZO.
Da outra:
A persoa interesada, cuxos datos foron rexistrados na base denominada FORGA da plataforma forga.info (forga.org), en adiante O/A USUARIO/A DO
SERVIZO.
Ambas partes, recoñecéndose capacidade legal suficiente, ACORDAN subscribir este CONTRATO ELECTRÓNICO, ao abeiro das seguintes,
ESTIPULACIONS:

No momento en que o usuario/a, preinscrito en soporte papel e cun correo electrónico atribuído pola forGA queira mudar o correo electrónico asignado
pola fundación e facerse co control total da súa conta de usuario/a, deberá reclamar á Delegación Territorial da forGA na que fixo a solicitude a
transferencia do seu login e contrasinal na plataforma, co obxecto de efectuar tais modificacións. Ollar: http://forga.info/forga/Recom.pdf .
A solicitude de preinscrición dos interesados e interesadas adquirirá natureza de demanda de inscrición cando a organización dos cursos sexa autorizada,
con carácter definitivo, pola Equipa de dirección da forGA.
Nen a solicitude de preinscrición nunha e/ou varias acción/s formativa/s concreta/s, presenciais ou de teleformación, nen a d emanda de inscrición
xerarán dereito, a favor do usuario/a e/ou preinscrito/a na plataforma, a ser seleccionado para participar nas accións formativas escollidas.
O usuario/a preinscrito/a terá dereito a manter a súa demanda de preinscrición mentres non sexa seleccionado/a para participa r na acción formativa
elixida; decaíndo a súa demanda de preinscrición ao ficar seleccionado/a, tal e como se indica no seguinte apartado 4 desta estipulación.

PRIMEIRA.- OBXECTO DO CONTRATO:
O obxecto do presente contrato consiste en regular as relacións entre o usuario/a da plataforma forga.info (forga.org) e a en tidade proprietaria da
mesma: a Fundación para a Orientación Profesional, a Investigación e o Desenvolvimento Tecnolóxico, o Emprego e Formación en Galiza (forGA); así
como as condicións de prestación dos servizos que se derivan da alta e rexistro dunha persoa como usuario/a da citada plataforma.
SEGUNDA.-SINATURA DO CONTRATO:

En todo caso, a vixencia da Oferta formativa subvencionada da forGA, para o plano de que se trate, terá unha duración coincidente co período de
execución estabelecido pola Administración concedente para tal plano ou programa. Unha vez rematado o período de execución do plano ou
programa ao que pertenza a acción formativa na que se preinscribiu o usuario/a da plataforma, a fundación forGA poderá incluír, excluír, modificar ou
eliminar as accións formativas que considere da súa oferta subvencionada na fin de cada programación e, en consecuencia, fica expresamente
autorizada polo usuario/a do servizo a transferir as súas demandas de preinscrición nas accións formativas modificadas, exclu ídas ou eliminadas, a outras
accións formativas equivalentes, derivadas de planos ou programas homologábeis.

A persoa interesada en rexistrarse na plataforma forga.info (forga.org) pode examinar e estudar este documento contractual, c on carácter previo a
aceptalo e a darse de alta como usuaria, preinscrita, alumna da plataforma forga.info (forga.org), a meio da súa leitura ou descarga na parte pública do
citado medio tecnolóxico; especificamente: no apartado: INICIO/Información/Axuda e Información/Contrato Electrónico.

3.- O inicio do/s curso/s da oferta subvencionada da forGA:

En todo caso, o/a interesado/a, antes de dar a súa alta na plataforma forga.info (forga.org), deberá asinar electronicamente este contrato e aceptar o
seu contido, premendo no apartado correspondente do trámite de alta de usuario/a.

En todo caso, esa decisión de inicio dun curso sempre será comunicada e encamiñada cara as Áreas Nacionais de Planificación d a Execución e
Económica da forGA, a meio da Delegación Territorial da fundación que corresponda. E só tras a aprobación e autorización da solicitude de inicio por tais
Áreas se porá en marcha o curso de que se trate.

Unha vez realizado o clic no apartado oportuno, este terá valor de sinatura contractual e implicará a aceptación de todos os termos contidos neste
documento.
TERCEIRA.- DATA DE INICIO E DURACIÓN DO CONTRATO:
A relación contractual entre o/a interesado/a e a propietaria da plataforma forga.info (forga.org), estabelécese a partires da data na que o/a primeiro/a
procede a rexistrarse en liña, dándose de alta, como usuario/a, da citada plataforma foga.info (forga.org), en calquera das súas ofertas e/ou servizos.
A persoa interesada subscribe e acepta a totalidade das estipulacións deste contrato, dende o mesmo momento no que se rexistra como usuaria do s
servizos prestados da plataforma forga.info (forga.org), activando un nome de usuario e un contrasinal.
O contrato terá un período de vixencia tres meses naturais, a partires da data na que o/a interesado/a formalice a súa alta, como usuario/a, na
plataforma forga.info (forga.org); prorrogándose a súa duración, automaticamente, por períodos de igual duración, de non medi ar denuncia escrita
dunha das partes con 15 días de antelación ao seu vencimento.

A decisión de inicio de cursos corresponde ás estruturas da forGA que a teñen atribuída, de acordo co seu ámbito de competencias.

4.- O proceso de selección para participar nun/varios curso/s da oferta subvencionada da forGA:
Elixida, polo/a usuario/a preinscrito/a, a acción formativa na que desexa participar, as estruturas de xestión da forGA son as que teñen atribuída a
faculdade de seleccionalo/a ou non para formar parte dun ou doutro curso concreto; en base ao cumprimento dunha serie de crit erios obxectivos e
administrativos que se publicarán con cada convocatoria.
Tras o proceso selectivo, os/as usuarios/as preinscritos que foran seleccionados/as recibirán unha comunicación por correo el ectrónico, indicándolles as
datas e lugar de execución das accións formativas para as que foran escollidos/as, a fin de que procedan a confirmar a súa matrícula. A partir dese
momento, o/a preinscrito/a nunha acción formativa, tornará en seleccionado/a nun curso e, xa que logo, perderá a condición de demandantepreinscrito/a da oferta formativa xenérica que corresponda co curso para o que foi escollido/a; mantendo a súa demanda no resto das accións
formativas xenéricas nas que se preinscribise e, mesmo, podendo volver a preinscribirse de novo na acción da que fora excluíd o pola selección para a
realización dun curso concreto.
A ausencia de selección do/a demandante preinscrito/a para participar nun/varios/todos curso/s ou programa/s, por calquera causa admisíbel en dereito
disposta pola propriedade da plataforma, non xerará nengunha responsabilidade para a forGA, nen dereito de resarcimento para o usuario/a da
plataforma.

CUARTA.- DEREITOS, MEDIOS DE XESTIÓN E SERVIZOS DEDUCIDOS DO CONTRATO:
1.- Servizos Gratuítos (sen custe para o usuario/a, preinscrito/a, alumno/a):

SEXTA.- A OFERTA PRIVADA E UNIVERSITARIA DA FORGA:
a) O usuario/a da Plataforma non preinscrito/a en curso algún das ofertas da forGA:

1.- A previsión da execución, a solicitude de preinscrición, o inicio e o proceso de selección para participar nun/varios curso/s das ofertas privada e
universitaria da forGA:

O/A usuario/a da plataforma forga.info (forga.org), unha vez adquirida tal condición, conta cos dereitos que se relacionan e dispón dos medios de
xestión da súa demanda e dos servizos que se indican:
•
•
•
•
•
•

Un nome de usuario/a e un contrasinal que lle permitirán acceder á parte privada da plataforma.
Un apartado, na parte privada, denominado: OS MEUS CURSOS, a meio do que poderá xestionar as accións formativas subvencionadas nas que se
preinscriba.
Un apartado, na parte privada, denominado: CONTACTO, a meio do que poderá dirixirse á forGA.
Un servizo periódico de información, por correo electrónico, sobre actualidade formativa, laboral, social e sindical.
Un servizo periódico de envío de publicacións sobre actualidade formativa, laboral, social e sindical.
O acceso ao programa gratuíto denominado: “Descontos en empresas para usuarios/as”, a meio do que pode beneficiarse de certos descontos e
vantaxes oferecidos, por certas empresas colaboradoras da forGA para os seus usuarios/as, preinscritos/as e alumnos/as.

b) O usuario/a da Plataforma preinscrito/a nalgún curso da oferta subvencionada:
O/A usuario/a da plataforma forga.info (forga.org), tras preinscribirse nalgún dos cursos ofertados, conta cos dereitos que se relacionan e dispón dos
medios de xestión da súa demanda e dos servizos que se indican:
•
•
•
•
•
•
•

Un nome de usuario/a e un contrasinal que lle permitirán acceder á parte privada da plataforma.
Un apartado, na parte privada, denominado: OS MEUS CURSOS, a meio do que poderá xestionar as accións formativas subvencionadas nas que se
preinscriba.
Un apartado, na parte privada, denominado: CONTACTO, a meio do que poderá dirixirse á forGA.
Un servizo periódico de información, por correo electrónico, sobre actualidade formativa, laboral, social e sindical.
Un servizo periódico de envío de publicacións sobre actualidade formativa, laboral, social e sindical.
O dereito a participar nun proceso selectivo para a realización do/s curso/s no/s que se preinscribira, da oferta subvenciona da da forGA; consonte
coas bases técnicas e administrativas dispostas pola Administración concedente.
O acceso ao programa gratuíto denominado: “Descontos en empresas para usuarios/as”, a meio do que pode beneficiarse de certos d escontos e
vantaxes oferecidos, por certas empresas colaboradoras da forGA para os seus usuarios/as, preinscritos/as e alumnos/as.

c) O usuario/a da Plataforma seleccionado como alumno/a para algún dos cursos da oferta subvencionada:
O/A usuario/a da plataforma forga.info (forga.org), tras ser seleccionado como alumno/a para participar nalgún dos cursos ofe rtados, conta cos dereitos
que se relacionan e dispón dos medios de xestión da súa demanda e dos servizos que se indican:
•
•
•
•
•
•
•

Un nome de usuario/a e un contrasinal que lle permitirán acceder á parte privada da plataforma.
Un apartado, na parte privada, denominado: OS MEUS CURSOS, a meio do que poderá xestionar as accións formativas subvencionadas nas que se
preinscriba.
Un apartado, na parte privada, denominado: CONTACTO, a meio do que poderá dirixirse á forGA.
Un servizo periódico de información, por correo electrónico, sobre actualidade formativa, laboral, social e sindical.
Un servizo periódico de envío de publicacións sobre actualidade formativa, laboral, social e sindical.
O dereito a realizar o/s curso/s, da oferta subvencionada da forGA, para o/s que fora seleccionado/a, consonte coas bases técnicas e
administrativas dispostas pola Administración concedente.
O acceso ao programa gratuíto denominado: “Descontos en empresas para usuarios/as”, a meio do que pode beneficiarse de certos descontos e
vantaxes oferecidos, por certas empresas colaboradoras da forGA para os seus usuarios/as, preinscritos/as e alumnos/as.

2.- Servizos de pagamento (con custe para o usuario/a, preinscrito/a, alumno/a):
a) O usuario/a da Plataforma preinscrito/a e/ou alumno/a dalgún dos cursos da oferta privada ou universitaria:
O/A usuario/a da plataforma forga.info (forga.org), tras contratar algún dos cursos/servizos de pagamento ofertados, conta cos dereitos e dispón dos
medios de xestión da súa demanda que se indican:
•
•
•
•
•
•
•

Un nome de usuario/a e un contrasinal que lle permitirán acceder á parte privada da plataforma.
Un apartado, na parte privada, denominado: OS MEUS CURSOS, a meio do que poderá xestionar as accións formativas nas que se preinscriba.
Un apartado, na parte privada, denominado: CONTACTO, a meio do que poderá dirixirse á forGA.
Un servizo periódico de información, por correo electrónico, sobre actualidade formativa, laboral, social e sindical.
Un servizo periódico de envío de publicacións sobre actualidade formativa, laboral, social e sindical.
O acceso ao programa gratuíto denominado: “Descontos en empresas para usuarios/as”, a meio do que pode beneficiarse de certos descontos e
vantaxes oferecidos, por certas empresas colaboradoras da forGA para os seus usuarios/as, preinscritos/as e alumnos/as.
O dereito a recibir o servizo pactado, consonte coas especificacións técnicas e administrativas do contrato electrónico que, para cada caso, se
asinará no momento de escoller o servizo de pagamento desexado e aceptar as súas condicións.

No futuro poderán implementarse mais apartados e prestarse novos servizos, completando os descritos neste punto, relativos ao obxecto para o que está
pensada a plataforma forga.info (forga.org).
QUINTA.- A OFERTA SUBVENCIONADA DA FORGA:

Os dereitos e obrigas derivados da contratación dun/varios curso/s das ofertas privada e universitaria da forGA regularanse n os contratos electrónicos que
se asinen no momento de se pactaren os servizos correspondentes.
SÉTIMA.-PREZO DO SERVIZOS CONTRATADOS:
Os servizos regulados por este contrato teñen carácter gratuíto para o usuario/a, para o preinscrito/a e para o alumno/a da p lataforma forga info
(forga.org).
Só aqueles servizos que estean especificamente sinalizados na plataforma como de pagamento terán un custe para quen os elixa; sendo
contractualizados en documento aparte, por medio da aceptación electrónica do interesado/a en recibilos.
OITAVA.- INFORMACIÓN, BAIXAS NA PLATAFORMA E AUTORIZACIÓNS PRECEPTIVAS EN MATERIA DE DADOS DE CARÁCTER PERSOAL, A EFECTOS DO
CUMPRIMENTO DA LEI 15/1999, DE 13 DE DECEMBRO:
O/A usuario/a, preinscrito/a, alumno/a, recoñece, a meio da aceptación deste contrato, que fica informado/a de que todos os datos solicitados, nos
distintos apartados da plataforma forga info (forga.org), son precisos para a formalización da súa solicitude de participación nas accións formativas que lle
interesen, así como para ser beneficiario/a do resto dos servizos prestados por tal plataforma. Igualmente, fica informado de que tais dados serán incluídos
no ficheiro denominado FORGA, propiedade da Fundación para a Orientación Profesional, a Investigación e o Desenvolvemento Tecnolóxico, o Emprego
e Formación en Galiza (forGA) e autoriza a esta última entidade ao seu tratamento de acordo coas finalidades previstas na citada base de dados: xestión
das ofertas formativas e accesorias da formación, preinscricións, seleccións, comunicacións, impartición e venda de cursos, información sobre usuarios/as
á empresas colaboradoras do programa de descontos para usuarios/as da forGA, publicidade a usuarios/as das empresas colaboradoras do programa
de descontos para usuarios/as da forGA, así como envío a usuarios/as de informacións e publicacións sobre actividades formativas, laborais, económicas,
sociais, sindicais.
O/A usuario/a, preinscrito/a, alumno/a recoñece, a meio da aceptación deste contrato, que fica informado/a dos seu dereitos d e acceso, oposición,
rectificación e cancelación, respecto dos seus datos persoais de acordo ao previsto na Lei 15/1999 do 13 de decembro, podendo exercitalos por escrito
ou por correo electrónico (forga.informa@forga.org), achegando copia, física ou escaneada, do seu documento de identidade, e dirixindo o escrito ao/á
"Responsábel de Seguridade da forGA” (Avda. do Aeroporto 92, 1º andar. 36206. Vigo. Pontevedra.).
A solicitude de baixa na plataforma do usuario/a, prenscrito/a, alumno/a deberá ser cursada, en calquera momento ou no momento administrativamente
posíbel (no caso dos alumnos/as), nas condicións especificadas no apartado anterior, e no modelo que se inclúe, como anexo, deste contrato;
comportando a cancelación dos rexistros da forGA de todos os datos de carácter persoal do usuario/a, preinscrito/a, alumno/a e o envío do certificado
de cancelación así como implicando a extinción do dereito a ser beneficiario/a de todos os servizos contratados. Non se admitirán baixas parciais nalgún
dos servizos da plataforma.
O/A usuario/a, preinscrito/a, alumno/a autoriza á forGA a ceder os dados facilitados por medio da plataforma forga info (forga.org) á CON FEDERACIÓN
INTERSINDICAL GALEGA ou a calquera outra persoa física ou xurídica que interveña, con autorización por conta desta, como entidade responsábel do
programa de información xurídico, laboral, económico e sindical para usuarios/as da forGA, así como do financiamento e xestión certas accións
formativas da oferta subvencionada, privada e universitaria da forGA, tanto pola vía da teleformación, como pola vía da formación presencial.
O/A usuario/a, preinscrito/a, alumno/a autoriza á forGA a ceder os dados facilitados por medio da plataforma forga info (forga.org) á empresa INTERFACE
ON LINE, S.L. ou a calquera outra persoa física ou xurídica que interveña, con autorización por conta desta, como entidade responsábel do financiamento
e xestión de certas accións formativas da oferta subvencionada, privada e universitaria da forGA, tanto pola vía da teleforma ción, como pola vía da
formación presencial.
O/A usuario/a, preinscrito/a, alumno/a autoriza á forGA a ceder os dados facilitados por medio da plataforma forga info (forg a.org) á empresa CENTRO
DE INICIATIVAS PROFESIONALES (CIP-Formación) e á UNIVERSIDADE UDIMA ou a calquera outra persoa física ou xurídica que interveña, con autorización por
conta desta, como entidade responsábel do financiamento e xestión de certas accións formativas da oferta subvencionada, priva da e universitaria da
forGA, tanto pola vía da teleformación, como pola vía da formación presencial.
O/A usuario/a, preinscrito/a, alumno/a autoriza á forGA a ceder os dados facilitados por medio da plataforma forga info (forg a.org) á FEDERACIÓN RURAL
GALEGA (FRUGA) ou a calquera outra persoa física ou xurídica que interveña, con autorización por conta desta, como entidade responsábel do
financiamento e xestión de certas accións formativas da oferta agraria subvencionada da forGA, tanto pola vía da teleformación, como pola vía da
formación presencial.
O/A usuario/a, preinscrito/a, alumno/a autoriza á forGA a informar sobre os datos persoais da/s súa/s alta na plataforma forga info (forga.org), ás
empresas colaboradoras da forGA no programa de descontos para usuarios/as da forGA, que se publiquen no apartado corersponden te do medio
tecnolóxico, ou a calquera outra persoa física ou xurídica que interveña, con autorización por conta daquelas, como entidade/ s responsábeis da xestión
do programa de descontos para usuarios/as da forGA.
O/A usuario/a, preinscrito/a, alumno/a asemade, autoriza á forGA a ceder os datos facilitados por medio da plataforma forga info (forga.org) á Xunta de
Galiza, ao Goberno Central ou a calqueroutra Administración Pública competente e responsábel da regulación da acción formativ a na que fose incluído;
autorizándoa, en aplicación do establecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Perso al, a comprobar a
veracidade dos datos achegados.
NOVENA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN e RESCISIÓN DO CONTRATO:

1.- Previsión da execución de cursos da oferta subvencionada da forGA: temporalizada, territorializada e sectorializada:
O Servizo Nacional de Comunicación e Informática da forGA pendurará, no apartado OFERTA FORMATIVA DA FORGA/Subvencionada, da Plataforma
forga.info (forga.org), temporalizada/s, as programacións de cursos que se aproben pola/s entidade/s condedente/s dos recursos económicos,
territorializadas e sectorializadas, a efectos exclusivamente informativos para os usuarios/as do medio tecnolóxico. A partires dese momento iniciarase o
proceso de selección de alumnos/as preinscritos/as.

Esta relación contractual réxese pola lexislación vixente en materia de servizos da información e comercio electrónico (Lei 34/2002 de 11 de Xullo ), polo
Código Civil e, no seu caso, polo Código de Comercio, así como pola Lei de Protección de dados de carácter persoal.
Calquera das dúas partes poderá rescindir este contrato, sen dereito a indemnización ou resarcimento algún, con só comunicalo por e scrito a outra parte
cunha antelación mínima de 10 días á data da extinción contractual decidida.

2.- A solicitude de preinscrición nun ou en varios cursos da oferta subvencionada da forGA:

DÉCIMA.- SOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS E XURISDICIÓN:

O usuario/a da plataforma forga.info (forga.org), se o desexa, conta coa posibilidade de solicitar a preinscrición en calquera das accións formativas,
presenciais ou de teleformación, que a entidade forGA publique, en cada momento, ben cumprimentando unha ficha en soporte pap el, ben dándose
de alta, electronicamente, na sección: OFERTA FORMATIVA DA FORGA/Subvencionada.

A solución das discrepancias que puidesen xurdir como consecuencia do vigor deste contrato, someterse á xurisdición dos tribu nais da cidade de Vigo;
sendo preceptivo, antes da interposición de calquera acción procesual, o intento documentado de acordo e, posterior, reclamación previa.

No caso de que o usuario/as solicite a preinscrición en soporte papel, deberá asinar a ficha correspondente e entregala nunha DT ou DC da forGA,
autorizando á fundación, a meio do seu persoal, os datos persaois do/a solicitante na plataforma www.forga.info, www.forga.org, así como a dar a súa
alta na mesma en cualidade de usuario/a e a rexistrar a preinscrición no/s curso/s requirido/s.

En Vigo, na data de alta do usuario/a na plataforma forga info (www.forga.org)

O usuario/a que non dispoña de correo electrónico e solicite a preinscrición en soporte papel, autoriza a forGA a atribuírlle un enderezo electrónico,
controlado polo persoal da fundación, a efectos de que en tal caixa de correo se reciban as notificacións e comunicacións que xera automaticamente a

Táboas de Categorías laborais, Áreas funcionais e Niveis formativos.
Área funcional:

Lugar de impartición:

A – Dirección.
B – Administración.
C – Comercial.
D – Mantemento.
E – Produción.

Categoría Laboral:
1 – Directivo/a.
2 – Mando Intermedio.
3 – Técnico/a.
4 – Traballador/a Cualificado/a.
5 – Traballador/a Non Cualificado/a.

A Coruña.
A Estrada.
A Guarda.
A Illa.
As Pontes.
As Rías.
Betanzos.
Burela.
Cambados.
Carballo.
Cee.
Chantada.

Nivel formativo
Ferrol.

Lalín.
Lugo.
Marín.
Monforte.
Noia.
O Barco.
O Carballiño.
O Grove.
O Morrazo.
O Porriño.
Ourense.

Pontevedra.
Ribadavia.
Ribadeo.
Santiago.

Sarria.
Trives.
Verín.
Vigo.
Vilagarcía.
Vilalba.
Viveiro.
Xinzo.

1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–
8–
9–
10 –
11 –

Sen Estudos.
Primarios.
Certificado de Escolaridade.
Educación Xeral Básica.
Graduado/a en ESO.
Técnico/a Medio/a.
Técnico/a.
Bacharelato.
Bacharelato Superior.
Diplomatura / Enxeñería Técnica.
Licenciatura / Enxeñería / Arquitecto/a.

Se queres solicitar algún dos cursos ofertados en forGA, podes cubrir esta ficha e enviala por correo postal ao centro forGA máis próximo ou podes preinscribirte nos cursos por medio da páxina web da forGA wwwforga.org. Esta ficha podes descargala da mesma páxina Web www.forga.org.

