
 CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ

SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NAS PROBAS SELECTIVAS 

I.- DATOS DA PRAZA

DENOMINACION...PROGRAMA DE INTEGRACION LABORAL DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL

DATA PUBLICACION CONVOCATORIA : 18/06/2018 (Boletín Oficial da Provincia)
PRAZA A QUE SE OPTA (Marcar a que proceda) :

PEON
LIMPADORA

II.- DATOS PERSOAIS

                 ................................................................................................................................................D
DNI:............................................, TFNO:.............................................

D o m i c i l i o a e f e c t o s d e 
notificacións.......................................................................................................

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

EXPOÑO: 
1º) Que reúno todos e cada un dos requisitos esixidos na convocatoria . (*)
   Así mesmo manifesto que me foi recoñecida unha minusvalía, polo que solicito a adaptación 

que se achega polos motivos que se expresan (En folio aparte especificaránse os motivos da minusvalía e as 
adaptacións que solicita)

2º) Que me comprometo, no caso de obter a praza e dentro do prazo sinalado nas bases da 
convocatoria, a presentar os documentos relacionados nas mesmas e  tomar posesión, así como cumplir os 
demáis requisitos esixidos nas bases da Convocatoria.

3º) Segundo os requisitos de presentación a este programa achego:
3.1: O DNI debe figurar en todo caso, e deste xeito quedarían xustificados os apartados da base 4.2 

(apartados a) e b) )
3.2: A tarxeta de demandante de emprego, como requisito imprescindible segundo a base 1ª.

 3.3 Tódalas demáis circunstancias (Base 4.2) deben acreditarse cun informe emitido pola entidade 
que corresponda: ( marcar o que se achega):

— Certificado de discapacidade da Administración ( apartado c),  
–-- Informe dos servizos sociais municipais (apartado d), “persoas desfavorecidas” (en calquera 

das situacións de dito apartado).
—  Presentación de tarxeta de demandante de emprego e informe de vida laboral, (apartado e) 

“parados de longa duración” 
— Sentencia xudicial firme no caso do apartado f). “persoas vítimas de violencia de xénero”, así 

como informe dos servizos sociais municipais
(*) Deben aportar TODOS E CADA UN dos documentos que se requiren para a valoración da 

fase de concurso, tal e como figuran nas Bases da Convocatoria.
SOLICITO:
Ser admitido/a á convocatoria citada, a fin de participar nas probas se selección correspondentes.

As Pontes, ...............de.......................... de 2.018............. 
(Asdo)

De conformidade coa Lei Orgánica de protección de datos de carácter persoal (LOPD), informámoslle que 
os datos de carácter persoal que se solicitan na presente instancia serán incorporados a un ficheiro inscrito 
na Axencia española de protección de datos, do cal é responsable o concello das Pontes de García 
Rodríguez e serán tratados para xestionar os procesos de selección da institución. Vostede ten a posibilidade 
de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei dirixíndose ao 
Rexistro Xeral do concello das Pontes de García Rodríguez, Parque Municipal, s/n, As Pontes.



SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DAS PONTES


