ANEXO I
MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO DE FORMACIÓN
DE LISTAS DE CANDIDATOS PARA EVENTUAIS CONTRATACIÓNS DE CONSERXE DE
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES
I. DATOS DO SOLICITANTE:
D/Dª:
DNI/NIE nº:
Domicilio:

CP:

Teléfono móbil:

Teléfono fixo:

Correo electrónico:

(para os efectos de recepción

de comunicación e avisos de notificación)
II. E, NA SÚA REPRESENTACIÓN:
D/Dª:
DNI/NIE nº:
Domicilio:

CP:

Teléfono móbil:

Teléfono fixo:

Correo electrónico:

(para os efectos de recepción

de comunicación e avisos de notificación)
III. EXPÓN: que, informado da convocatoria pública efectuada polo Consello Municipal de Deportes, desexo
participar no proceso selectivo de formación de listaxes de candidatos para o nomeamento de conserxe de
instalacións deportivas en réxime de interinidade do dito organismo. Para tal efecto fago constar:

1) Que reúno os requisitos esixidos nas bases da convocatoria.
2) Que autorizo ao Consello Municipal de Deportes a consultar os meus datos de identidade e titulación nas
plataformas de intermediación de datos das administracións públicas.
◦

Márquese o que proceda:

SI

NON

Nota: no caso de non autorizalo, deberá achegarse copia do título e do DNI ou NIE coa solicitude.

3) Que solicita o acceso a prazas reservadas para persoas con discapacidade.
◦

Márquese o que proceda:

SI

NON

4) Que solicita o acceso ás prazas de promoción interna para persoal funcionario ou laboral fixo do Concello
de Ourense ou do Consello Municipal de Deportes.
◦

Márquese o que proceda:

SI

NON

5) Que solicita a adopción das medidas previstas no artigo 55.5 da citada Lei para a protección das vítimas de
violencia de xénero, en especial para a protección dos seus datos persoais.

◦

Márquese o que proceda:

SI

NON

Nota: en caso de marcar si, deberá achegar documentación acreditativa da condición de persoa
vítima de violencia de xénero (resolución xudicial ou informe dos servizos sociais de referencia
acreditativa desta circunstancia).

6) Que coa solicitude achégase a seguinte documentación (márquese segundo proceda):
Documentación acreditativa dos méritos alegados que se indica no apartado correspondente
desta instancia.
Documentación acreditativa da discapacidade igual ou superior ao 33 %, mediante certificación
acreditativa expedida polo Instituto Nacional de Seguridade Social.
Documentación acreditativa da condición de persoa vítima de violencia de xénero.
Copia do DNI e titulo esixido na convocatoria (só para o caso de non autorizar a consulta na
plataforma de intermediación de datos).
Poder do representante (no caso de que a solicitude non a asine o interesado).
IV. MÉRITOS ALEGADOS:
Para a súa valoración no concurso, alego os seguintes méritos, dos previstos nas bases da convocatoria
(indíquense os méritos alegados):
Mérito

Documentación acreditativa dos méritos alegados que se achega

1
2
3
4
5
6
7
8
9

V. COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA (marque o que proceda):
Que achego a seguinte documentación acreditativa de dispoñer do grao CELGA 3 de coñecemento da lingua
galega (indíquese o documento acreditativo achegado):
Que non achego documentación acreditativa de dispoñer do grao CELGA 3, polo que realizarei a proba de
coñecemento prevista nas bases.
VI. SOLICITO:
Ser admitida/o a participar no proceso selectivo indicado.

Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos todos os datos obrantes na presente solicitude
Ourense,

de

de 202
Sinatura do interesado ou do seu representante

SR. PRESIDENTE DO CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES DE OURENSE

