ANEXO I
SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO PARA DOUS CONDUTORES
DE VEHÍCULO MOTOBOMBA
Nome e apelidos ....................................................................................................DNI ....................
Enderezo: ................................................................................. Municipio: .......................................
Teléfono: ............................................. Correo electrónico: .............................................................
EXPOÑO
- Que teño coñecemento da publicación das bases para cubrir postos de traballo temporais dous
condutores de vehículo motobomba as cales acepto, e declaro que cumpro os requisitos xerais
e específicos esixidos.
- Que coñezo a lingua galega

SI

NON

- Que teño o permiso de conducir: C
- Que teño nacionalidade española: SI

NON

- Que posúo a capacidade funcional para o desempeño das tarefas: SI

NON

- Que cumpro o requisito de ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade
máxima de xubilación forzosa. SI
NON
- Que cumpro o requisito de non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de
calquera das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das
Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou
cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ó corpo ou escala de funcionario, ou para
exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que fora
separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado ou en
situación equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ó emprego
público.
SI

NON

Por todo iso,
SOLICITO
Que teña por presentada a miña candidatura para o proceso de selección dous
condutores de vehículo motobomba. No reverso relaciono os documentos que presento en
relación aos requisitos e baremos que figuran nas bases.
Vimianzo,.. de ......... de 2018

Asdo.: .............................................................
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE VIMIANZO

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑO (copias simples):


DNI



Permiso de conducir C



Curso de Riscos Laborais de menos de 60h



Curso de Riscos laborais de 60h ou máis.



Galego (Celga 3)



Documentación sobre experiencia laboral
Nº DÍAS

OCUPACIÓN E ENTIDADE

Vimianzo, ___ de ________ de 2018

___________________________________
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