
 

6 PEÓNS (1 POSTO RESERVADO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE)

D./D.ª.......................................................................................................................................
con DNI núm. .............................................................. veciño/a de .......................................
con enderezo en ...........................................................localidade de ....................................
provincia de ...................................................................C P...................................................
teléfono……………………………………...enderezo electrónico……………............................

EXPOÑO:

Que tras ver as bases que regulan a convocatoria do proceso selectivo para a contratación

laboral  temporal,  a  tempo  parcial,  de  6  DE  PEÓNS,  para  a  prestación  do  servizo  de

limpeza dos espazos públicos nas praias do Concello e manifestando que reúno todas e

cada unha das condicións que se exixen na convocatoria, é polo que, SOLICITO tomar

parte no proceso selectivo das prazas que sinalo a continuación:

 6 prazas de PEÓNS.

DOCUMENTOS QUE PRESENTO:

 Fotocopia  do  documento  nacional  de  identidade  ou  a  tarxeta  acreditativa  da

identidade,  expedida  polas  autoridades  competentes  no  caso  de  cidadáns/as

comunitarios/as.

 Fotocopia ou orixinais da documentación achegada como méritos.

 Autorizo ao Departamento de Persoal do Concello de Redondela para que solicite ao

Departamento  de  Servizos  Sociais  de  Redondela  a  documentación  requirida  no

apartado A.1 da fase de concurso (só no caso de ser usuario de Servizos Sociais do

Concello de Redondela)

 Autorizo ao Departamento de Persoal do Concello de Redondela a solicitar no meu

nome e  a  través  da  plataforma PASAXE,  a  documentación  requirida  na  base  6.ª,

apartado 3. b) e c) das bases reguladoras deste proceso selectivo.

Redondela, …… de ……………de 20
Sinatura

De acordo co disposto na Lei 15/1999, informámoslle que os seus datos persoais van ser incorporados nun ficheiro cuxo responsable é o
CONCELLO DE REDONDELA, con domicilio en: Alfonso XII, 2, 36800- Redondela (Pontevedra), onde poderá exercitar en todo momento, os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación, e no seu caso, o de oposición. Mediante a facilitación dos seus datos persoais vostede autoriza o
seu tratamento coa finalidade de tramitar o contido da presente instancia para os efectos oportunos.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE REDONDELA

Concello de Redondela
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