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ANEXO I.-SOLICITUDE PARA TOMAR NA CONVOCATORIA DO CONCELLO DE LOBIOS PARA A
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 10 TRABALLADORES PARA AS BRIGADAS DE PREVENCIÓN E
DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS
Modelo de instancia:
D./Dª…………………………………………………………………………………………………………………………………………………., con
DNI núm. ……………………………………., e núm. da Seguridade Social …………………………………………, con
domicilio a efectos de notificacións en ………………………………………………………………………………………………………,
e teléfono …………………………………, e dirección de e-mail ……………………………………………………………………………,
expón:
Que, unha vez informado/a da convocatoria feita polo Concello de Lobios para cubrir, como persoal
laboral de duración determinada, unha praza de (xefe de brigada, peón condutor ou peón forestal):
_________________________________________________________________________, tendo en conta
que reúne os requisitos previstos nas bases da convocatoria, solicita participar no proceso selectivo
para o que achego a documentación sinalada con unha (X):


Copia cotexada da titulación esixida.



Copia cotexada do titulo de galego



Copia compulsada do DNI ou documento que proceda no suposto de estranxeiros.



Copia cotexada do carné de conducir.



Certificado médico oficial que acredite que as condicións de saúde do traballador son as
adecuadas para o desempeño do posto de traballo, así como que reúne as condicións físicas
necesarias para superar a proba física de esforzo. que deberán realizar xunto cun
recoñecemento médico previo á contratación.



Declaración responsable



Documentación acreditativa dos méritos alegados (vida laboral, contratos, certificados de
empresa, cursos...)

En………………………., a ……… de…………………de 2014.
O/A Solicitante

Asdo.:…………………………….

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DO CONCELLO DE LOBIOS

De conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de
que os datos recollidos neste documento formarán parte dun ficheiro automatizado, propiedade do Concello de
Lobios, cuxa finalidade é a súa xestión para o correcto funcionamento deste. Vostede poderá exercer os dereitos de
acceso, rectificación, cancelación ou oposición, segundo o disposto na Lei, se pon en contacto connosco no seguinte
enderezo: Concello de Lobios. Estrada de Portugal,27,32870,Lobios.

