PARTICIPACIÓN NUN PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
DATOS DO SOLICITANTE
DNI/CIF

Nome e apelidos

Enderezo:
CP

Núm.
Municipio

Data de nacemento

Escaleira

Andar

Porta

Provincia
Teléfono

Correo electrónico:

O abaixo asinante, coñecedor da convocatoria pública realizada polo Concello de Rodeiro para a provisión,
con carácter temporal, de tres postos de auxiliar de axuda no fogar,
DECLARO:
1. Que coñezo na súa integridade as bases que rexen a convocatoria.
2. Solicito ser admitido/a ó referido concurso-oposición, achegando relación de méritos que acredito, e
comprométome a someterme ás bases que o regulan.
AUTORIZO:
Que se incorpore, para valoración, o certificado de servizos prestados no Concello de Rodeiro.
Que publiquen os meus datos persoais no taboleiro e na páxina Web do Concello.
Rodeiro, _____ de ________________________ do 2021

Asdo.:

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE RODEIRO
ADVIRTESELLE QUE de conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de datos persoais e garantía do dereitos dixitais , os seus datos
serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Rodeiro. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de
acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello.

Casa do Concello. Praza da Fonte, 2. 36530 Rodeiro. Pontevedra. T.986 790 009 F.986 790 195. www.rodeiro.org - info@rodeiro.org

DECLARACIÓN XURADA

Eu ___________________________________________________, con DNI _________________________, maior de idade, con
domicilio no Lugar de ____________________________________________________

DECLARO:

1. Estar en posesión da Titulación mínima, de certificado de estudos primarios, ou equivalente e dos demais
requisitos específicos esixidos nas bases de selección.

2. Non padecer enfermidade, nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co
desempeño das correspondente función.

3. Non estar separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera administración pública, nin me
atopo inhabilitado por sentencia firme para o exercicio de función públicas.

4. Que dispoño de vehículo para as necesidades de desplazamento derivadas do servizo.

Rodeiro, a ____ de____________________ de 2021

Asdo.:
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