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Convocatoria e probas de selección de  
persoal laboral Temporal  

Peón limpeza para o centro médico a 
escola infantil de Campo Lameiro. 

A CUBRIR POLA ADMINISTRACIÓN 

Núm. Expediente Núm. Rexistro 

 664/2018  

Modelo Data 

   

  

  

DATOS DO SOLICITANTE 

Nome e apelidos NIF 

 ___________  ___________ 

Enderezo 

 ___________ 

Código postal Municipio Provincia 

___________  ___________  ___________ 

Teléfono Móbil Fax Email 

 ___________ ___________ _________
__ 

___________ 

Praza   Réxime laboral  

Peón limpeza para o centro médico a escola infantil de 
Campo Lameiro 

  Temporal 

  

  

DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Persoa á que se debe notificar: Medio Preferente de Notificación 

o Solicitante 
 

o Notificación postal 
o Notificación electrónica 

  

 
EXPÓN 

 

Que convocado proceso selectivo para a contratación laboral de 1 Peón limpeza para o centro 
médico a escola infantil de Campo Lameiro, 

 

E DECLARO: 

 

** Que coñezo o contido das Bases Reguladoras da Convocatoria e que, na data de remate do 
prazo de presentación de instancias, cumpro todos e cada un dos requisitos esixidos nas 
mesmas. 

** Que non me atopo incurso/a en ningunha causa de incompatibilidade ou incapacidade que 
determine a lexislación vixente. 

** Que non fun separado/a mediante expediente disciplinario do servizo ao Estado, ás 
comunidades Autónomas ou ás entidades Locais, nin atoparse inhabilitado/a para o exercicio 
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de funcións públicas 

** Que teño a capacitación funcional necesaria para o desempeno das tarefas que se van a 
levar a cabo no posto ofertado. 

**  Acompaño xunto á solicitude de admisión ás probas de selección, os seguintes documentos: 

— Fotocopia do NIF ou, no seu caso, pasaporte 

— Curriculum Vitae  

  

En conclusión ao exposto, 

  

SOLICITO 

  

Que sexa admitida esta solicitude para as probas de selección de persoal referenciada e 
declaro baixo a miña responsabilidade ser certos os datos que se consignan 

  

  

En Campo Lameiro, a -Ade .......AAA de 2018. 

  

  

O solicitante, 

  

  

Asdo.: ___________. 

  

  

  

SR. ALCALDE  DO CONCELLO DE Campo Lameiro 

   

  

 

[1] De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de 
carácter persoal, esta Administración infórmalle que os datos de carácter persoal que se 
obteñan da súa solicitude serán incorporados e tratados de forma segura e confidencial nos 
correspondentes ficheiros. A recollida e tratamento dos datos ten como fin o exercicio, por parte 
desta Administración, das funcións e competencias atribuídas legalmente, incluídas as relativas 
á comunicación, notificación e calquera outra actuación que se derive das relacións xurídico-
administrativas levadas a cabo nesta Administración e das que vostede sexa titular; así como a 
formación e mantemento dos propios ficheiros. Se o desexa, pode acceder aos datos 
facilitados, así como solicitar, de ser o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, dirixindo 
comunicación escrita a esta Administración: Praza da Provincia de Pontevedra, 1, 36110, 
Campo Lameiro, (Pontevedra).  


