ANEXO III (MODELO DE SOLICITUDE)
MODELO DE SOLICITUDE PARA TOMAR PARTE NO PROCESO DE SELECCIÓN E NOMEAMENTO DE
FUNCIONARIOS INTERINOS, MEDIANTE OPOSICIÓN, DUN/HA (1) XEFE DE BRIGADA, UN/HA (1) PEÓN
CONDUTOR E TRES (3) PEÓNS DE BRIGADA, PARA EXECUCIÓN DE PROGRAMA DE CARÁCTER TEMPORAL.

D./Dna.

DNI núm.

Código postal

e con domicilio en

Concello

Dirección de correo electrónico

Teléfono

,ante a Sra. Alcaldesa do Concello do Porriño:

EXPÓN :
a) DECLARA EXPRESAMENTE: Que reúne os requisitos esixidos para o ingreso á función pública e os
especialmente sinalados nas bases que rexen o proceso, polo sistema de oposición, para a urxente selección e
nomeamento como funcionarios/as interinos/as, dun/ha (1) xefe de brigada, un/ha (1) peón condutor e tres (3) peóns
de brigada, para a execución do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello do
Porriño para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2020, de carácter
temporal de duración determinada, que non responde a necesidades permanentes.
b) Que achega coa presente a documentación esixida nas bases que rexen o citado proceso de selección:

□
□
□
□
□
□
□

Fotocopia debidamente compulsada do DNI ou tarxeta para os que non teñan nacionalidade española.
Fotocopia debidamente compulsada do título esixido nas bases.
Fotocopia debidamente compulsada do permiso de condución.
Declaracións de responsabilidade de cumprir os requisitos sinalados na base
E).

QUINTA, apartados C), D) e

Xustificante de ter ingresado na conta nºES552080 5054 02 3110017139 que o Concello do Porriño ten aberta
en ABANCA Corporación Bancaria, S.A (sucursal do Porriño) a cantidade de 15,95 euros en concepto de
dereitos de exame segundo a vixente ordenanza fiscal deste concello. (base 4ª).
Fotocopia cotexada do certificado de lingua galega CELGA 2 ou equivalente, debidamente homologado polo
órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia
Fotocopia compulsada da cartilla da Seguridade Social, Tarxeta Sanitaria, Vida Laboral ou documento similar
para acreditar o número de afiliación á Seguridade social.

Por todo o exposto,
SOLICITA: Ser admitido/a ao devandito proceso de selección como:
(marcar o posto ao que opta)
1 Xefe de Brigada.

1 Peón condutor.

O Porriño, a _____ de ____________________ de 2020
Asdo.:

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DO PORRIÑO (PONTEVEDRA).-

3 Peóns de Brigada.

