
  
Concello de Campo Lameiro 

  

Convocatoria e probas de selección de  
Monitores Deportivos-Socorristas  

 

A CUBRIR POLA ADMINISTRACIÓN 
Núm. Expediente Núm. Rexistro 

 5/2019  
Modelo Data 

   
  

 DATOS DO SOLICITANTE 
Nome e apelidos NIF 
 __________________________________________________________  _______________ 
Enderezo 
 __________________________________________________________________________ 
Código postal Email 
___________  _________________________________ 
Teléfono Móbil Fax  
 ___________ ________________ ___________ __________________ 
Praza   Réxime laboral  
   Temporal 
  

EXPÓN: 

Que  informado/a das convocatoria de probas selectivas para a contratacion laboral temporal 
de 2 Monitores deportivos-Socorristas para a piscina municipal de Campo Lameiro o abeiro do 
Plan Concellos  da Deputación Provincial de Pontevedra para o ano 2019) 

E DECLARO: 

1.- Que coñezo o contido das Bases Reguladoras da Convocatoria e que cumpro todos e cada 
un dos requisitos esixidos nas mesmas. 

2.- Que son desempregado/a inscrito/a no Servizo Público de Emprego de Galicia como 
demandante non ocupado/a,  e estou dispoñible para o emprego na data en que finalice o 
prazo de presentación de instancias. 

3.- Que non me atopo incurso/a en ningunha causa de incompatibilidade ou incapacidade que 
determine a lexislación vixente, e que  non fun separado/a mediante expediente disciplinario do 
servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou 
estatutarios das comunidades autónomas, er que non me atopo  inhabilitado/a  para o exercizo 
das funcións públicas, e que non fun condenado/a por delito doloso. 

4.- Que posuo a capacidade funcional para o desempeño das tarefas do posto ao que aspiro. 

5.- Que a documentación presentada correspondese fielmente cós seus respectivos orixinais. 

 

 DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA XUNTO COA SOLICITUDE: (marcar cun X) 

❒ Fotocopia  do DNI, ou no seu caso, pasaporte, en vigor. 

❒ Fotocopia tarxeta demandante de emprego. 

❒ Fotocopia da inscrición ou da solicitude de inscrición no Rexistro Profesional de 
Socorristas de Galicia na sección de socorristas en instalacións acuáticas. 

❒ Fotocopia da formación minima establecida no artigo 6 e na Disposición transitoria 

Concello de Campo Lameiro 

Praza da Provincia de Pontevedra, 1, Campo Lameiro. 36110 (Pontevedra). Tfno. 986752034. Fax: 986 75 20 84 



  
Concello de Campo Lameiro 

única do Decreto 104/2012, de 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos 
socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos 
de Galicia. (DOG núm. 67, do 9/4/2012) 

❒ Acreditación médica suficiente de non padecer enfermidade ou defecto físico que 
impida realizalas funcións propias a desenvolver. 

❒ Certificado acreditativo sobre a ausencia de antecedentes penais por delitos de   
natureza sexual, ou acreditación de telo solicitado no momento de presentación de 
instancias 

❒ Declaración xurada de méritos persoais  

❒ Fotocopia da documentación acreditativa dos méritos alegados. 

o Libro de Familia 

o Sentencia firme de vítimas de violencia de xénero e/ou informe dos Servizos 
Sociais e/ou CIM, de ser o caso 
 

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 ..…de ....……… de 2019 

  

  

O solicitante, 

  

  

Asdo.: ___________. 

  

   

ALCALDE DO CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO 

  
De conformidade coa coa Lei Orgánica 3/2018, 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).  
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