SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO PARA A
CONTRATACIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL A TEMPO PARCIAL DUN/HA
EDUCADOR/A SOCIAL.
Nome e apelidos:
DNI:
Enderezo:
Teléfono:
Correo electrónico:

EXPÓN.- Que sendo convocado procedemento de selección para a
provisión, polo procedemento de concurso dun posto de educador/a social
(laboral temporal e a tempo parcial).
MANIFESTA.- Que coñece e acepta as Bases que regulan o procedemento
selectivo,
Que reúne todas e cada unha das condicións que se esixen nas bases
da convocatoria para participar na mesma presentando ó efecto, a seguinte
documentación:
Copia compulsada do DNI.
Copia da titulación esixida debidamente compulsada.
Xustificante do ingreso da taxa por participación en proceso
selectivo
Méritos posuídos en relación coa expresada convocatoria.
Copia cotexada do permiso de conducir clase “B”
Acreditación de estar en posesión do CELGA 4.
DECLARA, así mesmo, non estar incurso/a en ningunha causa de
incompatibilidade para contratar co Concello de Soutomaior, non padecer
enfermidade nin defecto físico ou psíquico incompatible co normal desenrolo
das súas funcións, non estar separado/a do servizo de ningunha
administración pública en virtude de expediente disciplinario, nin encontrase
inhabilitado/a por sentenza firme para o exercicio das funcións públicas.
Dispoñer de vehículo para as necesidades derivadas do servizo. E
comprométese, no caso de ser seleccionado/a, a presentar o
correspondente certificado médico e o correspondente certificado non ter
sido condenado por delitos de natureza sexual.
SOLICITA, teña por presentada a presente solicitude dentro do prazo
concedido ao efecto e en consecuencia, sexa admitido/a para tomar parte
no concurso para o posto de educador/a social.
Soutomaior, ____ de outubro de 2018
Asdo.:_________________________

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SOUTOMAIOR
De acordo co disposto na Lei 15/1999, informámoslle que os seus datos persoais van ser
incorporados nun ficheiro cuxo responsable é o Concello de Soutomaior, con enderezo en r/
Alexandre Bóveda 8- Soutomaior (Pontevedra), onde poderá exercitar en todo momento, os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e no seu caso o de oposición. Mediante a
facilitación dos seus datos persoais vostede autoriza o seu tratamento coa finalidade de
tramitar o contido da presente instancia para os efectos oportunos.

