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ANEXO I- MODELO DE SOLICITUDE 

 
D/Dona:_______________________________________________________________ 

con DNI nº:___________________con enderezo_______________________________ 

___________________________________con C.P.:____________________________ 

Localidade:_________________________________Teléfono: ____________________ 

 

EXPÓN: 

Que tendo coñecemento da convocatoria publicada por este Concello para a formación dunha 

bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como 

técnico de normalización lingüística. 

Que reúne todas e cada unha das condicións esixidas nas bases da convocatoria. 

Apórtase a tal efecto a seguinte documentación: 

Fotocopia compulsada do DNI 

Fotocopia compulsada do da titulación esixida 

Fotocopia compulsada da documentación acreditativa dos méritos alegados 

 

Polo exposto, SOLICITA: 

Ser admitido/a no correspondente proceso selectivo referido. 

E declara baixo xuramento: 

Poseer as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas necesarias para o desenvolvemento 

das correspondentes funcións o tarefas correspondentes á praza á que se opta. 

Non estar incurso en causa de incapacidade ou incompatibilidade que determine a 

lexislación vixente. 

Non haber 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 se desempeñan no caso de persoal laboral, no que houbese 

sido separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado 

ou en situación equivalente nin haber sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que 

impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público. 
 

 

 

 

Cedeira, _____de ________________ de 2016 

 

Asinado: ______________________________ 

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CEDEIRA 

AUTOLIQUIDACIÓN 

Concello de Cedeira CIF P-1502200-G 

Taxa de Probas Selectivas (Ordenanzanº2.6) Código: 329.01  

Exercicio/Período: 2016 

CÁLCULO DA COTA A INGRESAR (Euros) 

Denominación do proceso:  Formación de bolsa de traballo de técnico normalización lingüística Importe 

Probas de acceso o Grupo A1 ou categorías de persoal laboral asimilables  30,00 € 

Lugar de ingreso: 

BBVA  ES70 0182 0622 4100 0000 0055 

La Caixa ES37  2100 4936 5822 0000 4470 

NCG Banco ES15 2080 5196 2931 1000 0027 

Banco Pastor  ES57 0238 8151 9006 6000 0271 

O abono acredítase mediante selo e sinatura ou validación mecánica 

Total a ingresar:           30,00 € 

 

 

  


