SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO PARA A
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL DO CONCELLO DE
SOUTOMAIOR FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA,
DENTRO DO PLAN CONCELLOS 2022, LIÑA 3: EMPREGO PARA A
CONSERVACIÓN E O FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS
MUNICIPAIS.
D./Dª
_______________________________________________con
_________________,
domicilio
a
efectos
de
notificacións
__________________________________________
e
teléfono
contacto_____________________

DNI
en
de

EXPÓN:
Que preseleccionado/a polo Servizo Público de Emprego de Redondela e vistas as
bases que regulan a convocatoria do proceso selectivo para a contratación
laboral temporal, a tempo parcial, de varios postos de traballo para a prestación
de distintos servizos no Concello de Soutomaior
DECLARA, non estar incurso/a en ningunha causa de incompatibilidade para
contratar coa Administración Pública, posuír capacidade funcional para o
desempeño das tarefas, non estar separado/a do servizo de ningunha
administración pública en virtude de expediente disciplinario, nin atoparse
inhabilitado/a por sentenza firme para o exercicio das funcións públicas.
SOLICITA:
Tomar parte no proceso selectivo das prazas que sinalo a continuación:









3
1
3
2
6
1
1
1

prazas de PEON LIMPEZA
praza de FONTANEIRO
prazas de VARREDORES
prazas de PEÓNS OBRAS PÚBLICAS
prazas de PEÓN FORESTAL
praza de PEÓN FORESTAL CON CARNÉ C
praza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO
praza de AUXILIAR DE BIBLIOTECA

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTO:
_______ DNI ou tarxeta acreditativa da identidade, expedida polas autoridades
competentes.
_______ Documentación achegada como méritos.

Consentimento e deber de informar aos interesados sobre Protección de
Datos
Fun informado de que esta entidade vai tratar e gardar os datos achegados na
instancia e na documentación que a acompaña para a realización de actuacións
administrativas
Información básica sobre protección de datos
Responsable: Concello de Soutomaior
Finalidade: Tramitar procedementos e actuacións administrativas.
Lexitimación: Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes
públicos outorgados a esta Entidade.
Destinatarios: Cederanse datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados
do Tratamento dos Datos. Non hai previsión de transferencias a terceiros países.
Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica
na información adicional.
Información Adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de
Datos na seguinte dirección https://soutomaior.sedelectronica.es/privacy

Sinatura
PRESTA O SEU CONSENTIMENTO para que a entidade realice consultas dos datos
do/a solicitante/representante a través da Plataforma de Intermediación de
Datos e outros servizos interoperables
ASINADO

Soutomaior, ___de _________ de 2022

