 Formulari vàlid per les opcions «Registre de sol·licituds identificant-me amb
usuari i contrasenya UdL» i «Registre de sol·licituds identificant-me amb
targeta UdL o DNI electrònic» de la instància genèrica de la seu electrònica

 Formulario válido para las opciones «Registro de solicitudes identificándome
con usuario y contraseña UdL» y «Registro de solicitudes identificándome con
tarjeta UdL o DNI electrónico» de la instancia genérica de la sede electrónica

NOTA!

¡NOTA!

Ompli aquest
formulari amb
Acrobat
Reader

Rellene este
formulario con
Acrobat
Reader

No utilitzeu el
visor PDF del
vostre navegador

No utilice el visor
PDF de su
navegador

DNI
Nom
Primer Cognom
Segon Cognom

Correu electrònic a efectes de notificació
Telèfon mòbil a efectes de notificació

Convocatòria a la qual presentes aquesta documentació ( només convocatòries gestionades
per la Unitat d’Informació i Orientació universitària Ajuts a l'estudi per situacions d'emergència
Exposo:

Sol·licito:

Lloc i data

Signatura electrònica

Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat

ANNEX II
DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT (Art. 18 de les Bases reguladores en matèria de
convocatòries de beques i ajuts propis gestionades pel vicerectorat competent en estudiants
i ocupabilitat de la Universitat de Lleida)
Nom:
Cognoms:
DNI:
Telèfon mòbil:
Adreça de correu electrònic:

MANIFESTO:
1. Que els documents que he de presentar en el marc del procediment:
“Convocatòria d’ajuts a l’estudi per situacions d'emergència, curs 2021-2022”
són còpies fidedignes dels documents originals.

2. Que em responsabilitzo de la veracitat de les esmentades còpies.
3. Que he estat informat de la possibilitat d’haver d’exhibir els originals per
confrontar les còpies presentades, quan hi hagi dubtes derivats de les còpies o
la rellevància del document en el procediment així ho exigeixi.
4. Que em responsabilitzo de la veracitat de les dades declarades.

Lleida, a data de la signatura electrònica

VICERECTORAT D’ESTUDIANTS I OCUPABILITAT
2

Adjunció d’altres documents complementaris a
aquest formulari
Adjunción de otros documentos complementarios a
este formulario
Adjunta (8 MB en total)...
Mostra i gestiona adjunts / Muestra y gestiona adjuntos

