
I026 SOLICITUDE DE 
PROCESOS SELECTIVOS

Anexo I

(Selo de rexistro)

Datos da persoa solicitante

Nome e apelidos/Razón Social NIF/NIE/CIF

R./Lg. Parroquia Núm. Bloq./Escaleira Piso/Porta

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Correo electrónico

Datos da persoa representante (se é o caso)

Nome e apelidos NIF/NIE

R./Lg. Parroquia Núm. Bloq./Escaleira Piso/Porta

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Correo electrónico

 
Obxecto da solicitude
Á vista da convocatoria anunciada no Boletín Oficial da Provincia núm.                           de data                                   ,en relación á provisión en

propiedade mediante o sistema de concurso-oposición, dunha praza de

conforme as bases publicadas no taboleiro de anuncios do Concello e na sede electrónica do Concello de Abegondo, declaro:

PRIMEIRO: Coñecer as bases reguladoras da convocatoria.                                                                                                                                                   

SEGUNDO: Reunir os requisitos establecidos das bases da convocatoria.                                                                                                                        

Documentación que se achega

□ Fotocopia do DNI ou do pasaporte

□ Copia da titulación requirida para o acceso ao posto

□ Fotocopia da documentación acreditativa do coñecemento do idioma galego (titulación en Celga 4 ou equivalente)

□ Declaración de reunir os requisitos das bases (no anexo I)

□ Relación de méritos presentados para a avaliación coa acreditación destes (anexo II)

□ Curriculum vitae da persoa aspirante

Por todo o cal, SOLICITO que, de conformidade co artigo 205 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, se admita esta solicitude para

as probas de selección de persoal referenciada, e declaro baixo a miña responsabilidade ser certos os datos que se consignan.
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SELECCIONE A FORMA DE NOTIFICACIÓN (en caso de persoa física se é o caso)

□ Telemática (con certificado dixital). Imprescindible correo electrónico
Conforme ao establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas e demais lexislación
vixente  autorizo  ao Concello  de Abegondo a que  me envíe notificacións  no portal  do sistema de  notificacións  de  Galicia,  accesible  no  enderezo
https://notifica.xunta.gal/, previa identificación con certificado dixital.

□ Correo postal certificado

         
Abegondo                           de                                               de 20 

(Sinatura do/a solicitante ou representante)

“De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo/a de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE ABEGONDO, con
enderezo SAN MARCOS, N.º 1, 15318 – ABEGONDO (A Coruña). Os datos serán utilizados para prestar o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os seus datos non
se cederán a terceiros, salvo por obrigación legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, así como opoñerse ou retirar o
consentimento e solicitar a portabilidade destes en calquera momento. Para iso, CONCELLO DE ABEGONDO dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode
presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional e detallada sobre
Protección de Datos solicitándoa en: SAN MARCOS, N.º 1, 15318 – ABEGONDO (A Coruña).”
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