ANEXO I
MODELO DE SOLICITUDE
D./Dª. …………………………………………………………………………………….................... DNI núm.
…………………………………………… con domicilio en ………………………………………………............,
localidade ........................................, municipio .............................................,
da provincia de ...................................., teléfono .........................................
EXPOÑO:
1.Que desexo participar no proceso de selección convocado polo Concello de Castro
de Rei (Lugo), para a contratación temporal dun posto de peón, do Concello de
Castro de Rei, de conformidade co establecido nas bases aprobadas pola citada
entidade local, as que declaro coñecer e aceptar na súa integridade.
2.Que reúno todos e cada un dos requisitos esixidos na convocatoria referidos á data
de finalización do prazo sinalado para a presentación da solicitude.
3. Que achego a seguinte documentación:
 DNI, pasaporte ou tarxeta de residencia.
 Permiso de conducción en vigor tipo B.
 Información, expedida polo Servizo Público de Emprego na que se acredite que
é demandante de emprego e o tempo que leva nesta situación.
 Fotocopia compulsada do título ou certificación expedida pola entidade pública
que impartiu o curso no que conste o número de horas de formación realizada:
1--------------------------------------------------------------------------------------------2--------------------------------------------------------------------------------------------3--------------------------------------------------------------------------------------------4--------------------------------------------------------------------------------------------5--------------------------------------------------------------------------------------------4.Certificación, de ser o caso, acreditativa do grado de discapacidade.
5. Que non estou afectado por ningún dos motivos de incompatibilidade recollidos na
lexislación vixente sobre incompatibilidades do persoal ó servizo das administracións
públicas, que non padezo enfermidade ou defecto físico ou psíquico que me impida o
desempeño das funcións ou tarefas correspondentes ao posto ao que opto e que non
estou separado mediante expediente disciplinario do servizo ó Estado, ás
Comunidades Autónomas ou ás Entidades Locais, nin estar inhabilitado para o
exercicio das funcións públicas.
No caso de ser nacional doutro Estado de que non estou inhabilitado ou en situación
equivalente nin estou sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que me impida
no meu Estado, nos mesmos términos, o acceso ó emprego público.
6. Que cumpro todos os requisitos esixidos pola lexislación vixente en materia de
contratación laboral.
Por todo o exposto, SOLICITO a miña admisión no citado proceso de selección.
Castro de Rei, ........ de .............................. de 2018
Sinatura:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CASTRO DE REI.
En virtude do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal,
infórmaselles de que os datos persoais que proporcionen serán tratados polo Concello de Castro de Rei coa única
finalidade de tramitar a súa solicitude. Así mesmo poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición dirixíndose a Concello de Castro de Rei, Praza Maior, 1 – 27250 Castro de Rei (Lugo).

