ANEXO I.- SOLICITUDE PARA TOMAR PARTE NA CONVOCATORIA DO CONCELLO
DE BARREIROS PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS (2)
OFICIAIS PARA O SERVIZO DE AUGAS MUNICIPAL AO ABEIRO DO CONVENIO
ASINADO COA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO-PROGRAMA DEPUEMPREGO.
.
D./D.ª ______________________________________________________________________
con DNI ____________________, con enderezo a efectos de notificación en
_______________________________________________________________________,
teléfono ____________________; Número da seguridade Social ______________________;
correo electrónico _______________________________
EXPOÑO:
1.Que tiven coñecemento da convocatoria anunciada polo Concello de Barreiros para a
contratación laboral temporal indicada.
2.Que coñezo e acepto as bases que rexen a dita contratación e que reúno os requisitos esixidos.
3.Que estou capacitado/a para o desempeño do posto e que non estou incurso/a en prohibición
para me contratar nin me atopo en situación de incompatibilidade.
4.Que desexo tomar parte na convocatoria para o que achego a fotocopia cotexada do meu DNI
ou Tarxeta de Residente.
5.Que presento toda a documentación numerada correlativamente. Documentación acreditativa
de méritos alegados.
6. Declaración formal, baixo xuramento, ou promesa, de non ter sido separado mediante
expediente disciplinario, do servicio das Administracións Públicas, nin se atopar inhabilitado
para o exercicio de funcións públicas e de non atoparse incurso en ningunha causa de
incapacidade e incompatibilidade de conformidade coa lexislación. (Anexo II)
Por iso, SOLICITO:
Ser admitido/a no correspondente proceso selectivo. O abaixo fírmante declara baixo a súa
responsabilidade que son certos todos os datos obrantes na presente solicitude e que reúne todas
e cada unha das condicións e requisitos esixidos para participar na presente convocatoria, así
como que acata integramente o contido das bases.
Barreiros, ____ de _____________de 2016

Sinatura:__________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE BARREIROS
De conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal,
informámoslle de que os datos recollidos neste documento formarán parte dun ficheiro automatizado,
propiedade do Concello de Barreiros, cuxa finalidade é a súa xestión para o correcto funcionamento deste.
Vostede poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, segundo o disposto
na Lei, se pon en contacto connosco no seguinte enderezo: Concello de Barreiros. Rua Vila, 63, 27790,
San Cosme de Barreiros.

ANEXO II.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Á QUE SE REFIRE A BASE
SEXTA PARÁGRAFOS d) E e) DAS QUE REXEN O PROCEDEMENTO SELECTIVO
PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE DOUS (2) OFICIAIS PARA O SERVIZO DE
AUGAS MUNICIPAL AO ABEIRO DO CONVENIO ASINADO COA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LUGO-PROGRAMA DEPUEMPREGO.
.
D/Dª
...........................................................................................................................................,
con documento nacional de identidade número......................................., e enderezo
en.........................................................................................................................................
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
Non estar afectada/o por ningún dos motivos de incompatibilidade ou de incapacidade
recollidos na lexislación vixente sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das
administracións públicas, nin ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de
calquera das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das
Comunidades Autónomas, nin se achar en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou
cargos públicos por resolución xudicial, para acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para
exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que houbese
sido separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non acharse inhabilitado
ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que
impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público, estar separada/o,
mediante expediente disciplinario, do servizo da Administración do Estado, Comunidade
Autónoma ou das Entidades locais, nin estar inhabilitada/o para o exercicio de funcións
públicas.
Barreiros, ____ de _______________de 2016

Asdo. ________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE BARREIROS

