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ANEXO III

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO EN MATERIA DE
PERSOAL

APELIDOS

NOME

NIF

DATA DE NACEMENTO

NACIONALIDADE

ENDEREZO POSTAL (vía, 
número, concello, provincia, 
código postal)
ENDEREZO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

1. SOLICITA ser  admitido/a  no  procedemento  selectivo  para  proveer,  polo  sistema

de  ......................................………….  (especificar  concurso  ou  concurso-oposición,  segundo

proceda),  unha  praza  de.....................................................................................................

……………………………………......................................................................................................…….

no marco do proceso extraordinario de estabilización do emprego temporal derivado da OEP 2022

adicional  de  estabilización,  publicada  no  Boletín  Oficial  da  Provincia  da  Coruña  núm.229,  do

02/12/2022. 

2. DOCUMENTACIÓN QUE AXUNTA 

-Documento Nacional de Identidade ou equivalente 

-Titulación académica esixida 

-Título CELGA esixido ou superior, ou certificados equivalentes consonte á normativa vixente.

-Xustificante de pagamento da taxa aplicable no respectivo proceso selectivo.

· Documentación acreditativa dos méritos avaliables na fase de concurso:

Experiencia profesional: 

-Informe de vida laboral actualizado expedido pola Tesourería Xeral de la Seguridade Social,
con expresión do grupo de cotización e dos períodos cotizados. 

-Certificado ou documento que corresponda, segundo proceda, dos servizos prestados, con
indicación da especialidade e categoría profesional, data de inicio e finalización 

Formación: 
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-Diplomas  ou documentos  acreditativos  da  asistencia  e/ou aproveitamento  a  cursos  de
formación, académica e complementaria, e perfeccionamento.

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Pola presente, declaro baixo a miña responsabilidade: 

· Non ter sido separado de servizo mediante expediente disciplinario de calquera Administración
Pública  ou  estar  inhabilitado  para  o  exercicio  da  función  pública.  No  caso  de  que  non  teña  a
nacionalidade española, declaro non estar sometido/a a sanción disciplinaria ou condena penal que
impida no meu Estado de procedencia o acceso á función pública. 

· Posuír a capacidade funcional necesaria para o desenrolo das funcións correspondentes á praza
convocada. 

· Reunir os restantes requisitos e condicións esixibles previstos nas bases reguladoras para poder
tomar parte no proceso selectivo. 

Idioma de exame:____________________________

Carballo,  .......... de ............................ de 2022

(SINATURA)

AO SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE CARBALLO

Información básica sobre protección de datos 

        Acepto a política de privacidade e protección de datos.

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de
Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE CARBALLO, con dirección en PRAZA DO CONCELLO S/N, 15100
- CARBALLO (A CORUÑA); lopd@carballo.gal. O Delegado de Protección de Datos do Concello De Carballo é Norquality
consultores S.L.. có que poderá contactar en lopd@carballo.gal. Os datos serán utilizados relación có desenvolvemento do
proceso selectivo. Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou
suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en
calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, o Concello De Carballo dispón de
formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os
nosos  formularios,  sempre  acompañados  dunha  copia  do  seu  DNI  para  acreditar  a  súa  identidade.  Pode  consultar  a
información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: lopd@carballo.gal ”.
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