
Anexo II

Modelo de solicitude

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE SELECCIÓN

PROCEDEMENTO:  PROCESO  DE  SELECCIÓN  PARA  A  PROVISIÓN  DUN  POSTO  DE
PERSOAL  TÉCNICO  EN  XESTIÓN  CULTURAL  E  ELABORACIÓN  DUNHA  BOLSA  DE
EMPREGO 

Nome e apelidos: .............................................................................................................................
DNI/NIE: ...........................................................................................................................................
Enderezo:  ...................................................................CP...................MUNICIPIO..........................
Teléfono fixo:.....................................................................................................................................
Teléfono móbil (utilizarase para a comunicación):............................................................................
Correo electrónico  (utilizarase para a comunicación):.....................................................................

En relación ao procedemento que figura no encabezado,

DECLARO:   
1) Que acepto as bases que o regulan.
2) Que cumpro os requisitos establecidos na base segunda:
Requisitos de carácter xeral:
a)  Nacionalidade:ter  nacionalidade  española  ou  ser  nacional  dun  Estado  membro  da  Unión
Europea ou doutros Estados, nos termos previstos no artigo 57 do TREBEP. 
b) Capacidade funcional: posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas habituais
da praza á que aspira. A condición de discapacitado/a e a súa compatibilidade acreditarase pola
correspondente  certificación.  Os  aspirantes  con  minusvalía  farán  constar  na  súa  instancia  se
precisan adaptación para as probas. 
c) Idade: ter cumpridos os 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación
forzosa.
d) Habilitación: 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 nin
ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos
termos o acceso ao emprego público.

e) Compatibilidade: Non estar incurso en causas de incompatibilidade de conformidade co estable-
cido na Lei 53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das Adminis-
tracións Públicas.

Requisitos de carácter específico:

a) Estar en posesión de titulación universitaria (licenciatura).
b) Celga 4 ou equivalente.



c) Ter permiso de conducir B.

4) Relación de documentos que achego relativa aos méritos.
Achego a seguinte documentación (COPIA SIMPLE):

DNI/NIE

 DNI/NIE
 PERMISO DE CONDUCIR B
 CELGA 4 OU EQUIVALENTE
 TITULACIÓN:................................................
 DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  FORMACIÓN  (enumerar  documentación  que
presenta):

            ..............................................................................................
 DOCUMENTACION  RELATIVA  A  EXPERIENCIA(enumerar  documentación  que

presenta):
            ....................................................................................................

Por todo iso,

SOLICITO
A Vde. dea por presentada esta solicitude e se acepte a miña participación no proceso que figura
no encabezado. Acompaño a relación de documentos que achego e os méritos que se valoran.

Vimianzo, ..... de ......... de 2020

Asdo: .....................................................

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE VIMIANZO


