Concello de Outes
ANEXO I.- MODELO DE INSTANCIA
A persoa que asina abaixo SOLICITA ser admitida no proceso de selección para a
creación dunha bolsa de emprego de persoal laboral temporal para o posto de CAPATAZ
da brigada de prevención e defensa contra o lume forestal, DECLARANDO que son certos
os datos consignados nela, e que reúne as condicións esixidas para o ingreso como
persoal laboral temporal do Concello de Outes.
DATOS PERSOAIS


DNI:______________________



APELIDOS e NOME:_______________________________________________



TELÉFONO/S DE CONTACTO:_____________________________



CORREO ELECTRÓNICO:_________________________________________________

DOMICILIO


Enderezo:____________________________________________________________
_______________________

En relación co indicado SOLICITO ser admitido/a para participar no procedemento de
selección de:


Capataz

A instancia acompáñase de (sinalar cun X segundo proceda):
 Copia cotexada do DNI.
 Copia cotexada do permiso de conducir.
 Documentación acreditativa orixinal ou fotocopia debidamente cotexada da
experiencia laboral, onde apareza claramente reflectida a data do inicio e do
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Concello de Outes
remate da contratación, así coma a categoría profesional (informe da vida laboral
e copia dos contratos de traballo ou certificados de empresa).
 Documentación acreditativa orixinal ou fotocopia cotexada da formación
achegada polo aspirante.
 Informe médico
 Declaración xurada de cumprir cos requisitos desta convocatoria.

Outes, __________ de ________________ de 2022.

Asdo.:______________________
Consonte ao disposto na Lei orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e os dereitos
dixitais, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello
de Outes relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos
procedementos e consultas que inicia a persoa interesada coa súa solicitude. En calquera momento poderá
exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante un escrito que
deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.
O/a asinante solicita ser admitido/a ás probas selectivas ás que se refire a presente instancia e DECLARA que
son certos os datos consignados nela, e que reúne as condicións esixidas para a contratación e as
especialmente sinaladas na convocatoria, comprometéndose a probar documentalmente todos os datos que
figuran nesta solicitude. A presentación desta instancia implica a aceptación incondicionada das bases
aprobadas
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