ANEXO I
SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO PARA CONTRATACIÓN DE TRES
OFICIAIS DE SEGUNDA DE ALBANEL E DOUS OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES PARA
CUADRILLAS DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS

Nome e apelidos................................................................................... DNI ..............................................
Enderezo ...............................................................................................Municipio ....................................
Teléfono .................................... Correo Electrónico .................................................................................

EXPOÑO:
1) Que teño coñecemento da publicación das bases para o proceso selectivo de tres oficiais de
segunda de albanel e dous operarios de servizos múltiples para cuadrillas de obras e servizos
mínimos municipais, as cales acepto, e declaro que cumpro os requisitos xerais e específicos
esixidos.
2) Que coñezo a lingua galega SI NON
3) Que teño nacionalidade española

SI

NON

4) Que cumpro o requisito de ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da
idade máxima de xubilación forzosa SI NON
5) 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 ao 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 ao emprego
público SI NON
6) Que me encadro no seguinte colectivo, segundo a base segunda:
Muller
Maior de 45 anos
Parado/a de longa duración
Con discapacidade (mín. 33%)
En situación de drogodependencia
Fogar sen persoas con traballo
Fogar monoparental
Problemas para atopar emprego por idioma ou cuestións socioculturais
Vítima de violencia de xénero
Sen fogar

Por todo iso,
SOLICITO
Que teña por presentada a miña candidatura para o proceso de selección:
Oficial de segunda de albanel
Operario/a de servizos múltiples
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Vimianzo, ..... de xuño de 2018
Asdo.: ..........................................

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE VIMIANZO

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 Documento Nacional de Identidade
 Permiso de conducir B
 Permiso de conducir C, para as persoas aspirantes aos postos de operarios/as de servizos
múltiples
 Tarxeta de demandante de emprego actualizada
 Informe de vida laboral actualizado
 Fotocopia do certificado de minusvalía, expedido polo órgano competente para a acreditación,
se é o caso, de ser persoa con discapacidade igual ou superior ao 33%.
 Informe dos servizos sociais municipais para a acreditación, se é o caso, das seguintes
circunstancias:
 En situación de drogodependencia.
 Fogar onde ninguén ten emprego.
 Fogar monoparental.
 Ter problemas para atopar emprego polo idioma ou cuestións socioculturais.
 Ser vítima de violencia de xénero.
 Ser persoa sen fogar.

Praza do Concello, nº 6
15129 – Vimianzo (A Coruña)

Tel. 981716001
Fax 981716650

correo@vimianzo.gal
www.vimianzo.gal

