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ANEXO I.- SOLICITUDE PARTICIPACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DOUS 
SOCORRISTAS.  
 
 
D./Dª................................................................................................................., con DNI 
número......................, e domicilio, para os efectos de notificación, en 
.................................................................................., C.P. ....................., teléfono ...........................  
 
EXPÓN: Que desexa participar no proceso selectivo convocado para a provisión do posto de 
traballo de dous socorristas para  a realización do SERVIZO DE VIXILANCIA E SALVAMENTO 
NAS PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE MESÍA DURANTE A TEMPADA 
ESTIVAL 2021 mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado, 
de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 4 de maio de 2021.  
 
- Que na data de remate do prazo de presentación de solicitudes cumpre con todos e cada un dos 
requisitos esixidos nas bases e que documentalmente aportará, comprometéndose a prestar 
xuramento ou promesa. 
 
- Que autorizo ó Concello de Mesía para recabar o informe do Servizo Público de Emprego 
requirido para a xustificación da condición de parado de longa duración no momento da 
formalización do contrato. 
 
Documentación que achega (marcar cunha X): 
-  DNI 
- Declaración xurada de reunir os requisitos esixidos nos apartados 3, 4 e 5 da base cuarta da 
presente convocatoria (Anexo II).  
-  Titulación da formación mínima esixida. 
-  Inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia. 
- Documentación acreditativa dos méritos alegados, se é o caso, tal como se sinala na base oitava. 
Indicar cal/cales……………………………………...........................................…. 
- Certificado de coñecemento de lingua galega, se é o caso.  
 
Polo exposto, SOLICITA, sexa admitido/a e participar no procedemento de selección ao que se 
refire a presente instancia.  
 
En................a...................de ......................................................de 2021.  
 
Asdo:  
 
 
 
 
 
 
 
 

ATT. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE MESÍA. 
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ANEXO II: DECLARACIÓN PARTICIPACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DOUS 
SOCORRISTAS 
 
 
D./Dª................................................................................................................., con DNI 
número......................, e domicilio, para os efectos de notificación, en 
.................................................................................., C.P. ....................., teléfono ...........................  
aos efectos de participar no procedemento de selección de persoal laboral temporal de dous 
socorristas, de acordo coas bases da convocatoria, declara baixo xuramento:  
 

1. - Non padecer enfermidade ou eiva física que impida o desenvolvemento das funcións ou 
tarefas correspondentes ao posto de traballo ao que se opta.  
 

2. - Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das 
Administracións Públicas, nin estar inhabilitado/a por sentencia firme para o exercicio das 
funcións públicas.  
 

3. - Non estar incurso/a nos supostos de incompatibilidades previstas na lexislación vixente.  
 
E para que así conste, asino a presente en ......................a ............ de .................. de 2021  
 
Asdo: 
 
 
 
 
 

 
 


