
ALCALDÍA
CONCELLERÍA DE CULTURA E DEPORTES

Rexistro de entrada

Modelo de Solicitude
Anexo I

Interesado/a
DNI-NIF/CIF/NIE Nome e apelidos

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta

CP Municipio Provincia Teléfono

Correo electrónico Fax

Expediente:

Enterado/a da convocatoria pública realizada polo Concello de A Merca para a contratación laboral temporal (contrato de
servizo determinado), a xornada completa, de  (márquese o posto ao que se pretende optar, podéndose presentar cunha
mesma solicitude á diferentes categorías):

Xefe de brigada prevención e defensa contra incendios forestais

Peón-conductor de brigada prevención e defensa contra incendios forestais

Peóns brigada prevención e defensa contra incendios forestais

Data

A Merca, ___ de __________________ de _____

Asinado:

Asdo.:________________________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE A MERCA (Ourense)

Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no  ficheiro Base de Datos de Terceiros, cuxa finalidade é a xestión de persoas que teñen ou tuiveron algunha relación co Concello, e poderán ser cedidos de conformidade co previsto  no artigo 11
da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. O órgano responsable do ficheiro é o Concello de A Merca.  O interesado poderá exercer os dereitos de acceso , rectificación, cancelación e oposición ante o Servizo
de Atención ó Cidadán.
Todo o cal infórmase en cumprimento do artigo 5 da referida Lei Orgánica 15/1999.

Declara:

1º.-  Que coñezo na súa integridade as bases que rexen a convocatoria.
2º.-  Solicito ser admitido/a ao referido procedemento, e comprométome a someterme ás bases que o regulan.
3º.-  Que autorizo ao Concello de A Merca para a publicación dos meus datos persoais (nome, apelidos e D.N.I.) e das
posibles causas de exclusión, no taboleiro de anuncios do concello, ao ser a publicidade un dos principios legais que debe
observarse nos procedementos de selección.
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  SR. ALCALDE‐PRESIDENTE DO CONCELLO DE A MERCA (Ourense)   
Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no  ficheiro Base de Datos de Terceiros, cuxa finalidade é a xestión de persoas que teñen ou tuiveron algunha relación co Concello, e poderán ser cedidos de conformidade co previsto  no artigo 11 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. O órgano responsable do ficheiro é o Concello de A Merca.  O interesado poderá exercer os dereitos de acceso , rectificación, cancelación e oposición ante o Servizo de Atención ó Cidadán.
Todo o cal infórmase en cumprimento do artigo 5 da referida Lei Orgánica 15/1999.
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