Rexistro de entrada

ALCALDÍA

Modelo de Instancia
Anexo I
Expediente:

Interesado/a
Nome e apelidos

DNI-NIF/CIF/NIE

Rúa

Núm.

CP

Municipio

Escaleira

Provincia

Correo electrónico

Andar

Porta

Teléfono

Fax

Datos da notificación
Medio de notificación
Notificación electrónica
Notificación postal

Obxecto da solicitude

Primeiro. Que vista a convocatoria anuncidada no Boletín Oficial do Estado nº. 63, con data 15 de marzo de 2021, en relación coa
convocatoria para a provisión en propiedade mediante o sistema de concurso oposición dunha praza de xestión administrativa xeral,
dunha praza de xestión medios informáticos - administrativos, dunha praza de capataz de obras e dúas prazas de peóns de obras,
conforme coas bases que se publican no Boletín Oficial da Provincia nº. 34, de data 11 de febreiro e no DOG nº. 44 do 5 de marzo de 2021.
Segundo. Que reúne todas e cada unha das condicións esixidas nas bases referidas á data de expiración do prazo de
presentación da instancia.
Terceiro. Que declara coñecer as bases xerais da convocatoria para a provisión en propiedade da praza:
Xestión Adtva. Xeral

Xestión Medios Informáticos - Adtvos.

Capataz de obras

Peón de obras

________________________________________________________________________________________________________________.
Por todo o cal, solicito que admita esta instancia para participar nas probas de selección de persoal referenciadas e declaro
baixo a miña responsabilidade ser certos os datos que se consignan.

Documentación achegada
1. Fotocopia do DNI ou, no seu caso, NIE - Pasaporte
2. Xustificante do pago do dereito de exame
3. Xustificante da titulación esixida
4.
5.
6.
7.

Data e sinatura
Declaro baixo a miña responsabilidade que os datos facilitados son certos.
En
,a
de
de 2021.
O Solicitante,

Asdo.:________________________________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA MERCA (Ourense)

PROTECCIÓN DE DATOS
Os datos de carácter persoal serán tratados polo Concello da Merca e incorporados á actividade de
tratamento “Provisión de postos de traballo”, coa finalidade de selección de persoal e provisión de postos de
traballo mediante convocatorias públicas. Polo tanto, os seus datos serán tratados para poder tramitar a súa
solicitude e resolvela convocatoria na que participa. A lexitimidade do tratamento baséase no consentimento
do interesado no cumprimento de obrigacións legais polo Concello da Merca. Os datos de carácter persoal
poden ser comunicados a outras administracións ou rexistros públicos, e publicados na páxina web do
Concello e no taboleiro de anuncios. Os datos serán conservados durante o tempo necesario para cumprir
con a finalidade para a que se recollen e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran
derivar de dita finalidade e do tratamento de los datos. Será de aplicación o disposto na normativa de
arquivos e patrimonio documental español. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión
e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ó seu tratamento, así como a non ser obxecto de
decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, ante o
Concello da Merca, Estrada de Celanova Nº3, 32830 A Merca (Ourense) ou na dirección de correo electrónico
dpo@legalforma.com, así como, no seu caso, reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos.

De acordo co preceptuado no artigo 45.1.b da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, O Concello da Merca realizará a publicación dos datos
persoais dos candidatos e das posibles causas de exclusión, no Taboleiro de Anuncios e na Páxina Web do
Concello, ao ser a publicidade un dos principios legais que debe observarse nos procedementos de selección.

Data

Asinado:

A Merca, ___ de __________________ de _____
Asdo.:________________________________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA MERCA (Ourense)

