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ANEXO I 

MODELO DE INSTANCIA 

 
D./Dna………………………………………………..........,con DNI número 

………….................e domicilio a efectos de notificacións e comunicación 

en……………………………………….......................…CP……….localidade………… 

….…..telf.………… 

EXPON: 

 
I.- Que ten coñecemento da convocatoria publicada e bases para a selección de 1 

tractorista/ e 2 peóns de servizos varios como persoal laboral temporal non permanente. 

Presentándose á praza de (marcar cunha X): 

 
o Tractorista 

o Peón de servizos varios 

 
II.- Que está en posesión de todos e cada un dos requisitos esixidos nas bases de 

selección. 

 
Apórtase a tal efecto a seguinte documentación: 

Fotocopia compulsada do Documento Nacional de Identidade 

Declaración xurada de reunir os requisitos esixidos na base segunda da presente 

convocatoria (Anexo II) 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

(no caso de ser necesario continuarase ao reverso enunciando a documentación 

que se achegue) 

 
Tamén son candidato/a no proceso selectivo na categoría de  , 

de ser seleccionado en máis de unha das categorías sinalo como prioridade do meu 

interese na praza de    

 

Polo exposto, 

SOLICITA: Ser admitido ao correspondente proceso selectivo, aportando a estes 

efectos a documentación que se achega. 

Lugar e data 

 
Asdo.: 

 
SR. ALCALDE-PRESEDENTE DO CONCELLO DE SANTISO (A CORUÑA) 
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ANEXO II 

 

 
D./Dna………………………………………………..........,con DNI número 

………….................e domicilio a efectos de notificacións e comunicación 

en……………………………………….......................…CP……….localidade………… 

….…..telf.………… aos efectos de participar no procedemento de selección para dar 

cobertura, mediante contrato laboral temporal, por obra e servizo, de un tractorista e de 

dous peóns, de acordo coas bases da convocatoria, declara baixo xuramento: 

- Non padecer enfermidade ou eiva física que impida o desenvolvemento das 

funcións ou tarefas correspondentes ao posto de traballo ao que opta. 

- 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. 

- Non estar incurso/a nos supostos de incompatiblidades previstas na lexislación 

vixente. 

- Ser persona desempregada inscrita no Servizo Público de Emprego de Galicia 

como demandante non ocupado e estar dispoñible para o emprego 

- Estar incluído/a en colectivos en situación de exclusión laboral (marcar cunha X 

a que corresponda no seu caso) 

Ser muller 

Maior de 45 anos . 

Persoa con discapacidade superior ao 33% 

Parados de longa duración que leven máis de dous anos como mínimo 

como demandante de emprego. 

 Persoa desfavorecida que se atopa nalgunha das seguintes situacións: 

o Drogodependencia 

o Vivir nun fogar onde ninguén teña emprego 

o Persoa sen fogar 

o Persoa con fogar monoparental 

o Persoa con problemas para atopar emprego polo idioma ou 

cuestións socioculturais. 

 Persoas vítimas de violencia de xénero. 

 
E para que así conste, asino a presente en …………….. a ……. de …… de 2020 

 

 

 

 
Asdo.: 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SANTISO (A CORUÑA) 


