
 

ANEXO I

 SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO DO OBRADOIRO DUAL DE 
EMPREGO “REDONDELA MÁIS QUE BELA”

Nome e Apelidos: 
DNI:
Teléfono/s:
Enderezo postal:                                                                                                                                

Enderezo electrónico: 

Expoño:

Que coñezo  e acepto  as BASES PARA  A SELECCIÓN DO ALUMNADO TRABALLADOR 
PARA O OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “REDONDELA MÁIS QUE BELA” PROMOVIDO 
POLO CONCELLO DE REDONDELA.

-Que me dou por enterado/a de que este programa está subvencionado pola  Consellería de 

Economía, Emprego e Industria e promovido polo Concello de Redondela.

-Que estou interesado/a en participar no proceso selectivo de:

 Alumnado-traballador da especialidade Forestal- Xardinería

 Alumnado-traballador da especialidade Cantería.

-Que achego a documentación relativa a identidade, requisitos e baremo que figura na BASE 

CUARTA:

• DNI ou a tarxeta acreditativa da súa identidade.    
• Declaracións responsables ANEXO II.
• Vida  laboral  actualizada  ou  no  caso  de  non  estar  nunca  de  alta  no  Sistema  da 

Seguridade Social, documento que o acredite.
• Informe actualizado de períodos de inscrición como demandante de emprego.
• Fotocopia da documentación que acredite o cumprimento dos requisitos de acceso a 

certificado de cualificación profesional nivel 2.
• Xustificante de ter unha diversidade funcional igual ou superior ao 33% (de ser o caso).
• Informe de Servizos Sociais en caso de pertenza a colectivos desfavorecidos ou en 

risco de exclusión social, no suposto de non ser persoa usuaria dos SS do Concello de 
Redondela.

• Acreditación  de  ter  prevista  a  realización  deste  tipo  de  medidas  (obradoiros  de 
emprego) no seu itinerario de Inserción Profesional (se é o caso)

• Fotocopia ou orixinais da documentación que se achegue como méritos das situacións 
recollidas na fase de concurso. 

Por todo o anterior,  SOLICITO que se me teña en  conta para  a  participación no  proceso 

selectivo.

...................................... a ...... de …………... de 2020
Sinatura
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