
ANEXO I. MODELO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

“Sr. Alcalde Concello de Ames

D./D.ª _________________________________________________________________________, de _______ anos, con DNI

 ________________ e domicilio en ________________________________________________, n.º ____,  piso ______

C.P. ______________, da localidade _______________________________, con teléfono ____________,  e correo electrónico 

_______________________________________________________

EXPOÑO:

I.  Que  desexo  participar  na  CONVOCATORIA DO  PROCESO  SELECTIVO  PARA A COBERTURA POR  PERSOAL
FUNCIONARIO  DE  CARREIRA,  EN  QUENDA  LIBRE  E  AO  ABEIRO  DA  TAXA  ADICIONAL  PARA  A
ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL, DUNHA PRAZA DE AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR
NOTIFICADOR/A DO CONCELLO DE AMES.

II.  Que declaro,  baixo a miña responsabilidade,  reunir  todos os  requisitos esixidos para  poder participar  do antedito proceso
selectivo (referidos á data de finalización do prazo sinalado para a presentación desta solicitude), segundo o previsto nas súas bases
reguladoras, que coñezo e acepto; declarando, asemade, a veracidade do que aquí expoño, así como dos datos que figuran nesta
instancia, comprométome a xustificalo documentalmente cando así sexa requirido.

Polo exposto, SOLICITO:

Ser admitido no dito proceso selectivo; achegando, para estes efectos, e con arranxo ao disposto na base 4 das bases
reguladoras, a seguinte documentación:

• Copia do DNI, pasaporte ou documento de identificación equivalente e acreditativo da miña identidade e nacionalidade

• Documento acreditativo de estar en posesión, ou en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación
 de solicitudes, do título de
 ...............................................................................................................................................................................

para acreditar o cumprimento do requisito de titulación para a participación no proceso selectivo, segundo o disposto,ao
efecto, no apartado b) da base terceira das bases reguladoras

• Documento acreditativo de estar en posesión, ou en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de
solicitudes, do CELGA 3 (ou equivalentes), segundo o dispostos, ao efecto, no apartado f) da base terceira das presentes
bases,
• Si ____
• Non ____

• Documento acreditativo de estar en posesión, ou en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de  presentación  
de solicitudes, o permiso de conducción clase B.

• Como  aspirante  con  discapacidade  legalmente  recoñecida  achego  certificación/documentación  acreditativa  de  dita
condición, nos termos do previsto, ao efecto, no apartado e) da base cuarta das bases reguladoras.
• Si ____
•  Non ____

E solicito adaptación para as probas a desenvolver
• Si ____
• Non ____

• Relación dos méritos alegados (acompañada dos xustificantes/documentos acreditativos dos mesmos),  presentados con
arranxo a orde que se fixa na base novena das bases reguladoras

Ames, a .......... de ............................ de 2020


