CONCELLO DE NEGREIRA

Rúa do Carmen, 3
15830 Negreira
Tfno.: 981 885 250 Fax: 981 885 328
www.concellodenegreira.gal
concello@concellodenegreira.es

PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA,
ANUALIDADE 2021.

ANEXO I; MODELO DE INSTANCIA DE SOLICITUDE
DNI:________________________________________
NOME E APELIDOS:____________________________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO /TELÉFONO MÓBIL:___________________________________
ENDEREZO:____________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL:______________________________________________________________
A persoa que asina abaixo solicita ser admitida no proceso de selección de persoal laboral temporal a
tempo completo para o posto de:

Peón xardiñeiro.
Peón de obras públicas.
Peón multitarefa.
Albanel.
DECLARANDO que son certos os datos consignados nela, e que reúne as condicións esixidas para o
ingreso como persoal laboral temporal do Concello de Negreira.
Achégase a documentación relativa á fase de concurso (fotocopias), e a documentación establecida como
requisito. Marcar cunha (X) o que se presenta:
DNI.
Permiso de conducir.
Cursos de galego CELGA ou equivalente
Documentación acreditativa orixinal ou fotocopia da formación aportada polo aspirante,
así como dos cursos relacionados coas función propias do traballo a desenvolver.
Xustificación de estar en situación de desemprego(autorización para a súa consulta)
Xustificación da condición de destinatario da Base V.
Declaración xurada de cumprir cos requisitos desta convocatoria.
Solicita tomar parte na selección en réxime laboral temporal, segundo o establecido nas propias bases que
rexerán nesta convocatoria. En Negreira, ........... de ………de 2021.
(SINATURA).
SR. ALCALDE DO CONCELLO DE NEGREIRA
Consonte ao disposto na Lei regulamento xeral de protección de datos 679/2016 DOUE, os seus datos serán tratados
de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Negreira relacionados con este trámite,
coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia a persoa
interesada coa súa solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e
oposición comunicándoo mediante un escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.
O/a asinante solicita ser admitido/a ás probas selectivas ás que se refire a presente instancia e DECLARA que son
certos os datos consignados nela, e que reúne as condicións esixidas para a contratación e as especialmente sinaladas
na convocatoria, comprometéndose a probar documentalmente todos os datos que figuran nesta solicitude.
A presentación desta instancia implica a aceptación incondicional das bases aprobadas.
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ANEXO II: DECLARACIÓN XURADA.

Eu. D._______________________________________ con DNI; ______________________
DECLARO BAIXO XURAMENTO:
Non estar separado 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 funcionarios, ou para
exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso de persoal laboral no que fora
separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional de outro Estado, non atoparse
inhabilitado ou en situación equivalente nin que fora sometido a sanción disciplinaria ou
equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público.
Que reúne cos requisitos desta convocatoria e que son os sinalados na base 4 das bases que
rexen a presente convocatoria.
En Negreira, ........... de ______ de 2021.
(SINATURA).

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE NEGREIRA
Consonte ao disposto na Lei regulamento xeral de protección de datos 679/2016 DOUE, os seus datos serán tratados
de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Negreira relacionados con este trámite,
coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia a persoa
interesada coa súa solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e
oposición comunicándoo mediante un escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.
O/a asinante solicita ser admitido/a ás probas selectivas ás que se refire a presente instancia e DECLARA que son
certos os datos consignados nela, e que reúne as condicións esixidas para a contratación e as especialmente sinaladas
na convocatoria, comprometéndose a probar documentalmente todos os datos que figuran nesta solicitude.
A presentación desta instancia implica a aceptación incondicional das bases aprobadas.
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ANEXO III:_ AUTORIZACION
Eu. D._______________________________________ con DNI; ______________________
AUTORIZO, Ó SERVIZO LOCAL DE EMPREGO DO CONCELLO DE NEGREIRA,
PARA QUE COMPROBE OS DATOS DA MIÑA DEMANDA DE EMPREGO NO
SERVIZO PUBLICO DE EMPREGO GALICIA.
En Negreira, ........... de ______ de 2021.
(SINATURA).

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE NEGREIRA
Consonte ao disposto na Lei regulamento xeral de protección de datos 679/2016 DOUE, os seus datos serán tratados
de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Negreira relacionados con este trámite,
coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia a persoa
interesada coa súa solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e
oposición comunicándoo mediante un escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.
O/a asinante solicita ser admitido/a ás probas selectivas ás que se refire a presente instancia e DECLARA que son
certos os datos consignados nela, e que reúne as condicións esixidas para a contratación e as especialmente sinaladas
na convocatoria, comprometéndose a probar documentalmente todos os datos que figuran nesta solicitude.
A presentación desta instancia implica a aceptación incondicional das bases aprobadas.
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