Concello de Parada de Sil
MODELO DE SOLICITUDE
D./Dª
________________________________________________________
con
D.N.I.
__________________
con
domicilio
en
_____________________________
__________________________________________________ C.P. ____________ e con teléfono de
contacto __________________
DECLARA:
 Que ten coñecemento da convocatoria da formación dunha Bolsa de
Emprego de Auxiliares de Axuda no Fogar en réxime de persoal temporal.
 Que ten coñecemento das Bases publicadas no Taboleiro de Anuncios
e na Sede Electrónica do Concello de Parada de Sil as cales coñece e acepta.
 Que cumpre os requisitos esixidos nas Bases e comprométese a
achegar os documentos acreditativos no suposto de ser seleccionado/a
En virtude de todo elo, SOLICITA:
Ser admitido ao proceso de selección convocado, para o que achega:
 Fotocopia do D.N.I.
 Documentos acreditativos ou fotocopias, dos méritos que se aleguen ao
obxecto da súa valoración no concurso.
 Carné de conducir.
 Certificado/título acreditativo para o exercicio das funcións de auxiliar de
axuda no fogar.
de

de 2021

Asdo.

De conformidade co establecido na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal,
informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade do CONCELLO
DE PARADA DE SIL con CIF P3205800J e domicilio social sito en CAMPO DA FEIRA Nº 1 – PARADA DE SIL,
32740 Ourense, coa finalidade de atender e xestionar a súa solicitude, escrito ou comunicación ao
Concello de Xunqueira de Espadanedo. En cumprimento da normativa vixente, o CONCELLO PARADA DE
SIL, informa que os datos serán conservados durante o período legalmente establecido. Así mesmo,
informámoslle que a lexitimación do tratamento dos seus datos é en base ao interese público ou no
exercicio de poderes públicos. Coa presente cláusula queda informado de que os seus datos serán
comunicados en caso de ser necesario a: administracións públicas e a todas aquelas entidades coas que
sexa necesaria a comunicación coa finalidade de cumprir coa prestación do servizo anteriormente
mencionado. A súa vez, informamos que pode contactar co Delegado de Protección de Datos do
CONCELLO
DE
PARADA
DE
SIL,
dirixíndose
por
escrito
á
dirección
de
correo
concelloparadadesil@gmail.com ou ao teléfono 988291001. De acordo cos dereitos que lle confire a
normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación
de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así
como o do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección
postal indicada máis arriba ou ao correo electrónico concelloxunqueiradeespadenedo@gmail.com.
Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere
oportuna.
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Parada de Sil, a

Concello de Parada de Sil

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª
__________________________________________________________
con DNI ___________________, de conformidade co previsto nas Bases para a formación
unha Bolsa de Emprego para Auxiliares do Servizo de Axuda no Fogar en réxime
laboral de persoal

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
A)

Posuír a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas.

B)
Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de
calquera das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios
das CCAA, non atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para emprego ou
cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ó corpo ou escala de
funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desenvolvían no caso do
persoal laboral, no que tivera sido separado ou inhabilitado.
No caso de ser nacional doutro estado, non atoparse inhabilitado ou en
situación equivalente non ter sido sometido a sanción disciplinario ou equivalente que
impida no seu estado, nos mesmos termos, o acceso ao emprego público.
Non estar incurso en causa de incompatibilidade para o posto.

Parada de Sil, a

de

de 2021

Asdo:
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C)

