ANEXO I.- Modelo de instancia:
Dna./D……………………….......................………...........………….………………., con DNI ou documento de
estranxeiro nº…….....……………………………….., con domicilio aos efectos de notificación
en………..........................…………………………………………… , nº de teléfono…………………………………..,
Enterado/a da convocatoria pública realizada polo concello do Corgo para a contratación
laboral de ______________________________ (indicar o posto ao que se opta),
DECLARO:
1. Que coñezo na súa integridade as bases que rexen a convocatoria e que reúno tódalas
condicións esixidas polas mesmas para participar neste proceso selectivo.
2. Que non estou afectado/a por ningún dos motivos de incompatibilidade recollidos na
lexislación vixente sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións
públicas, que non padezo enfermidade ou defecto físico/psíquico que me impida o desempeño
das funcións ou tarefas correspondentes á praza á que opto e que non estou separado/a,
mediante expediente disciplinario do servizo ao Estado, ás CC AA ou ás Entidades Locais, nin
estou inhabilitado/a para o exercicio das funcións públicas.
3. Que autorizo ao Concello do Corgo á publicación dos meus datos persoais (nome, apelidos e
DNI) e das posibles causas de exclusión no taboleiro de anuncios do concello e calquera outro
medio que se estime, ao se a publicidade un dos principios legais que debe observarse nos
procedementos de selección. SOLICITO ser admitido/a para participar no referido
procedemento selectivo comprometéndome a someterme ás bases que o regulan,
presentando a documentación seguinte (riscar o que proceda):





Fotocopia compulsada do DNI, pasaporte ou tarxeta de extranxeiro
Permiso de conducir en vigor tipo B.
Outra documentación: fotocopia do título CELGA 3 ou curso de iniciación.
Xustificante de ingreso de 15 € correspondente á taxa pola participación en
procedementos selectivos.
 Xustificantes para a baremación específica establecida na base quinta (indicar os que
se aportan): :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

O Corgo, __________ de _______________ de 2016.

NOTA: Os datos de carácter persoal poderán ser tratados para futuras contratacións, de
conformidade coa Lei 15/99, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

