ANEXO II
MODELO DE INSTANCIA PARA TOMAR PARTE NO PROCESO SELECTIVO PARA
A COBERTURA EN PROPIEDADE DE DÚAS PRAZAS DE FUNCIONARIO/A DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DATOS PERSOAIS
DNI

Nome e apelidos

Domicilio

Código Postal

Teléfono

Municipio

Provincia

EXPOÑO:
Que desexo participar no proceso selectivo para a provisión por concurso-oposición de
Dúas (2) prazas de Auxiliares Administrativos do Concello de Soutomaior.

DECLARO:

Coñecer as bases reguladoras desta convocatoria

Reunir todos os requisitos esixidos na convocatoria

Non ter sido separado/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de
calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios
das comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para
empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala
de funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desenvolvían no caso do
persoal laboral, no que tivera sido separado ou inhabilitado.

Non estar incurso/a en ningunha das causas de incompatibilidade sinaladas na
lexislación vixente.

Achegar a esta solicitude, de acordo coas citadas bases, a documentación
seguinte:
Documentación aportada
1.2.3.4.-

Copia DNI
Copia titulación exixida
No seu caso, copia do título do CELGA 3 do idioma galego ou equivalente
Xustificante de aboamento da taxa por dereitos de exame

SOLICITO:
Ser admitido/a a participar no procedemento de selección de Dúas prazas de Auxiliar
Administrativo do Concello de Soutomaior.

En Soutomaior, a ___________ de _____________ de ___________.
Sinatura: O/a interesado/a

En cumprimento da Lei 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e
garantía dos dereitos dixitais, informámoslle que, os seus datos de carácter persoal, serán introducidos nun
ficheiro automatizado do cal é titular o Concello de Soutomaior, creado baixo responsabilidade do mesmo, o cal
atópase debidamente inscrito no Rexistro de Protección de Datos coa finalidade propia da nosa actividade. Pode
exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación u oposición ó seu tratamento a través de correo
electrónico á dirección oficinas@soutomaior.com ou por correo postal á dirección: Alexandre Bóveda, nº 8
36691 Soutomaior – Pontevedra ou á sede electrónica: concellodesoutomaior.sedeelectronica.es

