
 
 

INSTANCIA PARA PARTICIPAR NA SELECCIÓN E POSTERIOR FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE 
EMPREGO NA CATEGORÍA DE PROFESOR/A DE MÚSICA PARA O CONSERVATORIO E ESCOLA DE 
MÚSICA MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CANGAS. 

APELIDOS, NOME: 

TELÉFONO: 

DNI: 

ENDEREZO: 

ENDEREZO ELECTRÓNICO: 

Solicita ser incluído na relación de aspirantes admitidos no proceso selectivo indicado na cabeceira, na especialidade 
(risque o que proceda): 

-Profesor de vento metal e materias complementarias. (...) 

-Profesor de vento madeira e materias complementarias (...) 

-Profesor de violín e viola e materias complementarias (...) 

-Profesor de piano e materias complementarias (...) 

-Profesor de guitarra e materias complementarias (...). 

-Profesor de violoncello e materias complementarias (...) 

-Profesor de percusión e materias complementarias (...) 

Por medio do presente declara que non se atopa incurso/a en ningunha causa de incompatibilidade ou incapacidade 
que determine a lexislación vixente e que cumpre tódolos os requisitos esixidos na convocatoria (en particular os 
expostos na base segunda) e que non foi separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das 
administracións públicas, nin atoparse inhabilitado para o exercicio das funcións públicas. 

Igualmente dá a súa conformidade á ser notificado electrónicamente no enderezo electrónico facilitado respecto a 
todos os actos derivados do presente proceso selectivo e da contratación que puidera derivarse do mesmo. 

Comprometéndose a achegar a certificación negativa do Rexistro central de delincuentes sexuais, previsto no artigo 
13.5 da Lei orgánica 1/1996, de protección xurídica do menor, modificada pola Lei 26/2015 e a Lei 45/2015, de 
voluntariado no caso de resultar seleccionado/seleccionada. 

Cangas,       de de 2020 
 
 

Asdo. : ............................................... 
 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR XUNTO Á PRESENTE SOLICITUDE: 

 A presente instancia, debidamente cuberta e asinada. 

 Fotocopia compulsada do D.N.I. 

 Fotocopia compulsada da titulación esixida. 

 Xustificante acreditativo do pago das taxas. 

 No seu caso, documentación acreditativa título exención exame galego 

Cláusula xeral: De acordo co disposto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e 
garantía dos dereitos dixitais, informámolo/a de que os datos persoais facilitados se incorporan e manteñen nun 
ficheiro titularidade do Concello, coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados 
de xeito confidencial, podendo ser cedidos só nos casos previstos na lei. Comunicámoslle que pode exercer os 
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, na medida en que a lei o permita, dos seus datos, 
comunicándollo por escrito ao Concello, achegando copia de documento que acredite a súa identidade. 

ALCALDÍA DO ILMO CONCELLO DE CANGAS 
 
 
 

 


