
ANEXO I 

 

SOLICITUDE PARA TOMAR PARTE NO PROCESO DE CREACIÓN E FUNCIONAMENTO DE 

BOLSA DE EMPREGO PARA POSIBLES PROVISIÓNS TEMPORAIS DE PERSOAL NA 

CATEGORÍA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

D./D.ª _____________________________________________________________________________________________ 

con DNI____________________, con domicilio para os efectos de notificación en 

____________________________________________________________________________________________________ 

teléfono/fax____________________ e correo electrónico _____________________________________________ 

 

EXPÓN: 

 

Que desexa participar no proceso selectivo convocado para a provisión do posto de traballo de 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO, de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de 

Alcaldía.  

 

A tal efecto declara responsablemente e fai constar:  

1º.- Que reúne todos e cada un dos requisitos para participar esixidos na convocatoria.  

2º.- Que coñece e acata incondicionalmente o contido das bases.  

3º.- Que son certos todos os datos sinalados na presente solicitude.  

4º.- Que posúe as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas necesarias para o 

desenvolvemento das correspondentes funcións o tarefas correspondentes á praza á que se opta.  

5º- Que non está incurso en causa de incapacidade ou incompatibilidade que determine a 

lexislación vixente.  

6º- Que non ten sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha 

administración pública nin está inhabilitado para o exercicio das funcións públicas.  

7º- Que achega coa presente solicitude a documentación xustificativa para a súa estimación:  

- Fotocopia do D.N.I. 

- Fotocopia da titulación esixida. 

- Fotocopia do título acreditativo de estar en posesión do nivel de coñecemento da lingua galega 

CELGA 3 ou equivalente. 

- Xustificante documental de ter aboado os dereitos de exame. 

- Relación de méritos e documentación xustificativa dos mesmos. 

 

Por iso, SOLICITO: 

Ser admitido/a no correspondente proceso selectivo. 

 

Monfero, ____ de _____________de 2021 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MONFERO 
De conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que 

os datos recollidos neste documento formarán parte dun ficheiro automatizado, propiedade do Concello de Monfero, 

cuxa finalidade é a súa xestión para o correcto funcionamento deste. Vostede poderá exercer os dereitos de acceso, 

rectificación, cancelación ou oposición, segundo o disposto na Lei, se se pon en contacto co noso Dpto. de Dereitos. ARCO 

no seguinte enderezo: Rebordelo s/n, 15618 Monfero, A Coruña 


