Convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha lista de substitución do posto de traballo de
Traballadora Social. Persoal laboral temporal. Xullo 2018

SOLICITUDE
(Lembre asinar ao final da solicitude)

DATOS PERSOAIS
Nome e Apelidos

NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS
Medio de Notificación
Notificación electrónica
Notificación postal
Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móbil

Provincia

Fax

Correo electrónico

OBXECTO DA SOLICITUDE
EXPÓN
Que conforme á convocatoria anunciada na páxina web oficial do concello da Baña, de data
__________, para participar no proceso de selección para conformar a lista de substitución do posto
de Traballadora Social conforme ás bases xerais que se publicaron no Boletín Oficial da Provincia nº
136, de 18 de xullo de 2018, na páxina web do concello e no taboleiro de anuncios.

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE


Ter nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da
Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia, permita o acceso ao emprego
público.



Estar en posesión da titulación esixida ou estar en condicións de obtela.



Non ser separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración
pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin
acharse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos
ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se tratase de acceder ao corpo ou escala de
persoal funcionario do que a persoa fose separada ou inhabilitada. No caso do persoal laboral,
non ser despedido mediante expediente disciplinario de ningunha Administración pública ou
dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin acharse na
situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos
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públicos por resolución xudicial, cando se tratase de acceder á mesma categoría profesional
á que se pertencía. No caso de nacionais doutros estados, non estar inhabilitado ou en
situación equivalente, nin ser sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no
Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.


Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación
forzosa.



Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño
das correspondentes funcións ou tarefas.

A TALES EFECTOS ACOMPAÑA OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
1. Documento nacional de identidade ou acreditación dos requisitos de nacionalidade e idade.
2. Título ou acreditación do requisito de titulación.
3. Relación dos méritos que se acrediten, por cada un dos apartados de que conste o concurso.
4. Documentación acreditativa dos méritos que se posúan. Non se terán en conta na valoración de
méritos os documentos que non queden debidamente acreditados dentro do prazo de presentación
de instancias.
Certificacións, diplomas e títulos que declara posuír e relación de méritos alegados:
(Anexar as follas que resulten precisas coa relación de méritos alegados, asinada polo/a
interesado/a)

Por todo o cal, SOLICITO que se admita esta solicitude para o proceso selectivo de formación dunha
lista de substitución do posto de traballadora social do concello da Baña.

Consentimento e deber de informar sobre protección de datos
Fun informado de que este Concello vai tratar e gardar os datos achegados na instancia e na
documentación que lle acompaña para a tramitación e xestión de expedientes administrativos.
Responsable

Concello da Baña.

Finalidade Principal

Tramitación, xestión de expedientes administrativos e
actuacións derivadas destes.
Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no
exercicio de poderes públicos outorgados a este Concello.
Non hai previsión de transferencias a terceiros países.

Lexitimación
Destinatarios
Dereitos

Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como
calquera outros dereitos que lles correspondan, conforme á
vixente normativa nesta materia.

DATA E FIRMA
Declaro baixo a miña responsabilidade que os datos facilitados son certos.
A Baña, _____ de __________ de 20__.
Solicitante,

Asdo.: _________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA BAÑA.
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Certificacións, diplomas e títulos que declara posuír e relación de
méritos alegados:

NOTA:
-

Ordenar segundo o baremo da convocatoria
Se emprega máis dunha folla, numéreas correlativamente
Lembre asinar ao final da relación

RELACIÓN DE MÉRITOS

