ANEXO : MODELO DE INSTANCIA PARA TOMAR PARTE NO PROCESO SELECTIVO
PARA A COBERTURA INTERINA DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DATOS PERSOAIS
DNI:

Nome e apelidos:

Domicilio:

Código Postal:

Teléfono:

Municipio:

Provincia:

Enderezo electrónico

EXPÓN:
Que vista a convocatoria publicada con data 26/05/2021 no BOPPO, pola
que se pretende seleccionar un/ha funcionari@ interin@ na categoría de
Auxiliar Administrativ@ e constituír unha bolsa de traballo de Auxiliares
Administrativ@s de Administración Xeral, con carácter interino, encadrada
no Grupo C, Subgrupo C2 de funcionari@s, mediante o sistema selectivo de
concurso,
MANIFESTA:
Primeiro.- Que son certos os datos consignados na presente solicitude e
que reúne todos e cada un dos requisitos e condicións esixidos nas Bases
referidas á data de terminación do prazo de presentación da solicitude.
Segundo.- Que á presente solicitude achégase a seguinte documentación:
- Fotocopia do Documento Nacional de Identidade.
- Fotocopia da titulación esixida ou do abono das taxas pola súa expedición,
no caso de estar en condicións de obter a titulación correspondente, así
como acreditación da súa homologación, no seu caso.
- No seu caso, certificación dos órganos competentes do Estado ou da
Comunidade Autónoma na que se acredite o grao de discapacidade así
como declaración responsable da persoa solicitante acreditativa de que o
grao de discapacidade que padece é compatible co desempeño das tarefas e
funcións correspondentes ao posto convocada ao que aspira.
- Fotocopia acreditativa dos méritos que se alegan.
- Copia do titulo CELGA 3 ou equivalente
- Resgardo xustificativo das taxas abonadas
Terceiro.- Que declara non ser separado/a mediante expediente
disciplinario de calquera Administración Pública ou Emprego Público, así
como de non atoparse inhabilitad@ persoalmente para o exercicio de

funcións públicas, conforme ao establecido na Lei 53/1984, do 26 de
decembro.
SOLICITA: Ser admitid@ no proceso selectivo ao que se refire a
presente instancia.
Soutomaior, a ___________ de _____________ de 2021
Sinatura: @ interesad@

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

