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ANEXO I.- SOLICITUDE PARTICIPACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DUN PEÓN. 
 
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 
PEÓN para a cuadrilla de obras e servizos municipais conforme á subvención concedida pola Deputación 
Provincial da Coruña ao abeiro da Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e 
servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes correspondente á 
anualidade 2017, de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de 3 de maio de 
2017. 
 
Para tal efecto FAI CONSTAR: 
1º.- Que reúne todos e cada un dos requisitos esixidos nas bases da convocatoria. 
2º.- Que non está separada/o mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións 
públicas, nin está incurso en ningunha causa de inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos 
públicos por resolución xudicial para exercer funciones similares ás das presentes bases. Que, no caso de ser 
nacional doutro Estado, non está inhabilitado/a ou en situación equivalente nin está sometido/a a sanción 
disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público. 
3º.- Que non padece enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desempeño das correspondentes 
funcións. 
4º.- Que coñece e acata incondicionalmente o contido das bases. 
6º.- Que son certos todos os datos sinalados na presente solicitude. 
7º.- Que achega coa presente solicitude a documentación xustificativa para a súa estimación. 
 
SOLICITA: Ser admitida/o a participar no referido proceso selectivo. 
 
Documentación que achega: 
 Copia compulsada do DNI  
 Copia compulsada do carne de conducir, se é o caso. 
 Copia compulsada da titulación esixida.  
 Certificado da oficina de emprego que acredite de ser unha persoa desempregada inscrita no Servizo 

Público de Emprego de Galicia como demandante non ocupado e estar dispoñible para o emprego. 
 Copia compulsada da tarxeta de demandante de emprego actualizada. 
 Copia compulsada do certificado de recoñecemento dunha discapacidade emitido polo órgano 

competente, se é o caso. 
 Informe de servizos sociais, se é o caso. 
 Certificación expedida pola entidade na que se prestaron os servizos, indicando a duración total e os 

períodos de duración dos servizos prestados e/ou copia compulsada dos correspondentes contratos de 
traballo ou documentación acreditativa do tempo traballado e o posto de traballo desempeñado xunto co 
informe de vida laboral. 

 Certificación da entidade que impartiu programas de capacitación, formación e integración no mercado 
laboral organizados e/ou financiados polas Administracións Públicas ou copia compulsada do 
documento oficial acreditativo da súa realización. 

 
En .................................., a..................., de ..........................., de 2017 
 
Asdo.: 

 
 
 
 

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MESÍA 
  


