
 
 

 
SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL 

LABORAL TEMPORAL PARA CUBRIR UN POSTO DE CONDUCTOR DE 
MOTOBOMBA E LABORES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS  

 
 
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 que se indica. 
2.Que coñezo e acepto as bases que rexen dita selección e que reúno os requisitos esixidos.  
3.Que estou capacitado/a para o desempeño deste tipo de postos de traballo. 
4.Que solicito ser incluído en dito proceso selectivo e para iso presento a seguinte 
documentación: 
 
�  Copia do DNI ou pasaporte. Ademais, os/as aspirantes estranxeiros/as, deberán 
presentar documentos que acrediten que son nacionais da Unión Europea ou dalgún dos 
Estados ós cales, en virtude de tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e 
ratificados por España, sexan de aplicación a libre circulación de traballadores. 
�  Copia da titulación esixida. 
�  Copia do carné de conducir. 
�  Documentación acreditativa dos méritos alegados para o concurso: 
 
Por iso, SOLICITO:  
 
 
Ser admitido/a neste proceso selectivo. O/A 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. 
 
E declaro que coñezo as cláusulas de protección de datos que se incorporan no anverso desta 
solicitude. 
 
 
Barreiros, ____ de _____________de 2019 
 
 
Sinatura:__________________________ 
 
 
 
 



 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
 
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que 
o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE BARREIROS, con dirección RUA 
VILA, 63 SAN COSME DE BARREIROS, 27790 - BARREIROS (LUGO); 
administracion@concellodebarreiros.com.  
1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na 
presente instancia. O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a 
imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado PRAZO DE CONSERVACIÓN: os datos facilitados 
conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como para dar 
cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo  
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos 
outorga ao realizar a solicitude de prestación do servizo.  

3.-DESTINATARIOS DE CESIÓNS: CONCELLO DE BARREIROS non cederá os seus datos de carácter 
persoal, salvo por obriga legal. Contratamos a nosa infraestrutura virtual segundo un modelo de 
"computación na nube" a través de CUBENODE SISTEM, SL e ao amparo do acordo EU-US Privacy 
Shield.  
4.- DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a 
limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera 
momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. CONCELLO DE BARREIROS dispón de formularios 
específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar 
os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


