
ANEXO I: SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO

Don/a ____________________________________________, con documento de identidade
nº ____________, con enderezo en ____________________________________________, 
parroquia de____________________________, Concello de ____________________, 
teléfono _________________,  correo electrónico________________________

EXPÓN: Que desexa participar no proceso selectivo convocado ao abeiro da subvención da
Deputación Provincial no marco do 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 2018, para a provisión do posto de (marque o/s que
considere):

  Chofer de camión e maquinaria
  Albanel
  Peón especial de obras públicas

Para tal efecto FAI CONSTAR:
1) Que reúne todos e cada un dos requisitos esixidos nas bases da convocatoria.
2) 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 funcións
similares ás das 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.
3) Que non padece enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desempeño das
correspondentes funcións.
4) Que coñece e acata incondicionalmente o contido das bases.
5) Que son certos todos os datos sinalados na presente solicitude.
6) Que achega coa presente solicitude a documentación xustificativa para a súa estimación.
SOLICITA: Ser admitida/o para participar no referido proceso selectivo.
Documentación que achega (marque o que proceda):

  Documento de identidade
  Certificado da oficina de emprego que acredite de ser unha persoa desempregada inscrita

no SPEG como demandante non ocupada e estar dispoñible para o emprego.
  Tarxeta de demandante de emprego actualizada

 Informe de vida laboral
 Certificado de recoñecemento dunha discapacidade

  Informe de servizos sociais
  Permiso de conducir C
  Diplomas e certificados de cursos e accións formativas
  Contratos ou documentos acreditativos da experiencia laboral

En ______________________., a _____ , de ______________, de 2018

Asdo.:

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SAN SADURNIÑO



 

ANEXO II
POSTO DE CHOFER. TEMARIO DA FASE DE OPOSICIÓN:
1. Parroquias e lugares de San Sadurniño
2. Principais vías de comunicación
3. Características básicas dos camións
4. Características básicas dos tractores
5. Medidas de seguridade básicas para o uso de maquinaria
POSTO DE ALBANEL. TEMARIO DA FASE DE OPOSICIÓN:
1. Parroquias e lugares de San Sadurniño
2. Principais vías de comunicación
3. Ferramenta propia do posto de albanel
4. Medidas de seguridade básicas para o traballo en obras
POSTO DE PEÓN. TEMARIO DA FASE DE OPOSICIÓN:
1. Parroquias e lugares de San Sadurniño
2. Principais vías de comunicación
3. Ferramenta propia do posto de peón
4. Medidas de seguridade básicas para o traballo en obras”


