ANEXO I
SOLICITUDE PROCESO SELECTIVO PERSOAL LABORAL CONCELLO
PONTEAREAS
I.- DATOS PERSOAIS DO EMPREGO QUE SOLICITO:
 PRAZA SOLICITADA
Denominación:

Minusvalía %:
E-mail:



DATOS PERSOAIS

Apelidos:

Nome:

D.N.I.:
Sexo:

Data Nacemento:

Enderezo particular:

C.P.:

Localidade:

Provincia:

Nacionalidade:



Teléfono:

TÍTULOS ACADÉMICOS

Esixidos na Convocatoria:

Centro de Expedición:

Data:

Acreditación Galego:

Centro de Expedición:

Data:

II.- EXPOÑO:
Que reúno todos e cada un dos requisitos esixidos na convocatoria, en concreto os
seguintes:
a) Ter nacionalidade española ou ter nacionalidade doutro Estado co alcance que
se sinala no artigo 57 do RD Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
b) Posuír a titulación academia esixida nas bases especificas.
c) Ser perceptoras de Risga
d) Estar inscrito no servizo público de emprego de Galicia como demandante non
ocupado.
e) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas das
prazas/posto/emprego á que aspira.
f) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, se é o caso, da idade máxima de
xubilación forzosa.
g) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera
das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ao estatutarios das
comunidades autónomas, nin atoparse inhabilitación absoluta ou especial para
empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo
ou escala de funcionario, ou para exercer funcións similares ás que se
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desempeñan no seu caso o persoal laboral, no que houbese estado separado
ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro estado, non atoparse
inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción
disciplinaria ou equivalente que implica, no seu Estado, nos mesmos o acceso
ao emprego públicos.
h) Cumprir, no momento do nomeamento ou da formalización do contrato, os
requisitos esixidos na Lei 53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidades
do persoal ao servizo das administracións públicas.
i) Autorizo ao Concello de Ponteareas a que consulten os meus datos persoais
para a obtención do Certificado de delitos de natureza sexual, no caso que fose
necesario para o acceso ao posto de traballo por tratarse de actividade incluída
no art. 13.5 da Lei Orgánica 1/96 de 15 de xaneiro de Protección Xurídica do
Menor, modificado pola Lei 26/2015 e a Lei 45/2015.
j) autorizo ao Concello de Ponteareas a que consulten os meus datos persoais
para a obtención da situación como demandante de emprego non ocupado no
Servizo Galego de Colocación tanto no momento da selección como na
formalización do contratos
□ Así mesmo, manifesto que solicito a adaptación das probas polo motivos que se
expresan ( en folio aparte especificar os motivos da minusvalía e as adaptacións que
solicita).

III.- DOCUMENTACIÓN ADXUNTA SEGUNDO A BASES

IV.- SOLICITO:
Ser admitido/a á convocatoria citada, a fin de participar no proceso selectivo
correspondente.
Asinado............................................, ............ de maio de 2019.
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