CONCELLO DE OUTES (A Coruña)

ANEXO I.- MODELO DE INSTANCIA
D.

……......…......................………………………………………………..

.....................................

e

en............................................

enderezo

a

titular

efectos

do
de

rúa...........................................

D.N.I.

núm.

notificacións
nº..............

piso............... C.P. ............................
Teléfono.: ......................................
Correo electrónico:
Medio de notificación preferente (marque cun “x”):


Correo electrónico



Correo ordinario

Informado da convocatoria que realiza o Concello de Outes, para unha praza de
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

de

acordo ás bases publicadas ………………………………........................................., que declara
coñecer e aceptar;
Tendo en conta que cumpre todos os requisitos esixidos nas bases e comprometéndose a
achegar os documentos acreditativos destes no suposto de ser seleccionado,
SOLICITA:
Ser admitido ao proceso de selección convocado, para o que achega:


D.N.I.



Documentos acreditativos dos méritos que se aleguen ao obxecto da súa
valoración no concurso.

Do mesmo xeito, tal e como esixen as bases da convocatoria no seu apartado sétimo,
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
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Non

estar

inscrito

no

Rexistro

Central

de

delincuentes

sexuais,

comprometéndome a achegar a correspondente documentación acreditativa
no caso de resultar seleccionado;


Atoparme apto para a realización das probas físicas desta convocatoria.

En __________ , a ........ de................... de 2019.

Asdo. ...................................................................................

SRA. ALCALDESA - PRESIDENTA DO CONCELLO DE OUTES.
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5de decembro de protección de datos
persoais e garantia dos dereitos dixitais (B.O.E. 294, do 6 de decembro de 2018), 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 incondicional das bases aprobadas.
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