
ANEXO (MODELO DE SOLICITUDE) 

 

MODELO DE SOLICITUDE PARA TOMAR PARTE NO PROCESO SELECTIVO PARA A 

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL, A TEMPO PARCIAL, PARA A 

EXECUCIÓN DO SERVIZO: "ACONDICIONAMENTO E VIXIANZA DO ESPAZO PÚBLICO 

2021". (Ao abeiro das subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación 

temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de 

integración social de Galicia (RISGA) para o ano 2021 (DOG núm. 78, do 27-04-2021). 

 

D./Dna.  

DNI núm.  e con domicilio en :  

 

Código postal  Concello  

Teléfono  ,ante a Sra. Alcaldesa do Concello do Porriño,  

 

EXPÓN E DECLARA EXPRESAMENTE: 

a) Que coñece e acepta as Bases que rexen o proceso selectivo, por concurso, para 

contratacións laboral temporal de persoal, a xornada parcial de 28 horas e 8 minutos 

semanais, durante un período de 9 meses, mediante a modalidade de contrato de obra ou 

servizo determinado de interese social para a realización do servizo indicado. 

b) Que  reúne todos e cada un dos requisitos establecidos nas bases da convocatoria que 

rexen o citado proceso de selección. 

c) Que achega coa presente a documentación esixida nas bases que rexen o citado proceso 

de selección: 

□ Fotocopia do DNI ou tarxeta para os que non teñan nacionalidade española.    

□ Declaracións de responsabilidade de cumprir os requisitos sinalados na base 3ª, apartados 

E), F), G), e H).     

□ Orixinal ou fotocopia da certificación ou informe de vida laboral expedida en agosto 

de 2021 pola Tesourería Xeral da Seguridade Social. 

□ Documentación xustificativa dos méritos que aleguen acreditados conforme se establece 

na base sexta das Bases que rexen o proceso selectivo.  

 

Por todo o exposto, 

 

SOLICITA: Ser admitido/a ó devandito procedemento de selección de: 

  

 4 OPERARIOS DE MANTEMENTO 

DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. 
  8 PEÓNS DE OBRA PÚBLICA. 

     

 8 PEÓNS FORESTAIS.    

 

 O Porriño, a             de                                  de 2021 

    

 

 

Asinado/firmado.:   ........................................................................................... 

 

 

SR/A. ALCALDE/SA DO CONCELLO DO PORRIÑO (PONTEVEDRA).- 


