
 

CONCELLO DE PONTECESURES 

 

ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUDE 

 

D/Dª.________________________                          _____, con DNI núm._____________________, 
data de nacemento: ________________________ e domicilio para efectos de notificación en 
__________                      ________________, municipio de  ____________________________ 
provincia de  _____________________, número de teléfono: _______________ e correo 
electrónico: _____________________________, tendo coñecemento do proceso de selección 
convocado polo Concello de Pontecesures para a contratación e posterior creación dunha lista de 
aspirantes a personal laboral temporal do Concello de Pontecesures para cubrir os postos de 
encargado/capataz de brigada, peón conductor de vehículo de extinción e peón forestal para brigada 
de prevención de incendios do Concello de Pontecesures e outros postos relacionados co 
mantemento medioambiental e xestión da biomasa e protección do medio ambiente, mediante o 
sistema de concurso-oposición e creación de bolsa de traballo para a mesma categoría profesional. 

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE: 

 Que son certos todos os datos consignados na solicitude. 

 Que reúno, na data en que remata o prazo de presentación de instancias, todos os requisitos 
esixidos nas bases da convocatoria, as cales coñezo e acepto expresamente na súa 
totalidade. 

 Que posúo a capacidade funcional para o desempeño das tarefas propias do posto de 
traballo e non padezo enfermidade ou defecto físico que, pola súa natureza e grao, 
imposibiliten o despeño das funcións propias do posto solicitado. 

 Que non foi separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das 
administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades 
autónomas, nin se atopa en estado de inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou 
cargos públicos por resolución xudicial. 

 Que alego e acredito os méritos relacionados no Anexo II, que se achega á presente 
solicitude. 

 

Polo exposto SOLICITO que se me admita a presente solicitude xunto coa documentación adxunta, 
para concorrer ao proceso selectivo incoado aos efectos da provisión do posto. 

 

 

____________________, ___________________ de ________ de 2021 

 

O/A Solicitante. 

Asdo.: 

 

 

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
PRAZO DE PRESENTACIÓN DO 18/03/2021 ATA O 05/04/2021

Usuario
Texto escrito a máquina


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	POSTO: [ENCARGADO/CAPATAZ DE BRIGADA]


