SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO DE SELECCIÓN DE TRABALLADORES DO PLAN
CONCELLOS 2020 PARA O CONCELLO DE CANGAS

NOME E APELIDOS: ..............................................................................................……
DNI:.............................................................
ENDEREZO:.........................................................................................................................
ENDEREZO ELECTRÓNICO: ………………………
TELÉFONO:..................................................
Que sendo meu desexo participar no proceso de selección convocado polo Concello de Cangas indicado
na cabeceira para o que fun preseleccionado polo Servizo Público de Emprego na categoría que a seguir
marco:






Auxiliar administrativo
Condutor/a
Peón emerxencias
Conserxe
Oficial albanel






Peóns xardineiros
Peóns agrícolas
Peóns varredores
Peón electricista

DECLARO:
Que coñezo e acepto as bases que rexen a convocatoria e que cumpro con todos os requisitos esixidos na
mesma, en particular os establecidos na base segunda e en especial:
1º.- que non padezo enfermidade nin defecto que impida o normal desenvolvemento das funcións
inherentes ao posto de traballo para o que fun preseleccionado/a.
2º.- non ter sido despedido/a mediante expediente disciplinario de ningunha Administración pública ou
dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse na situación de
inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución
xudicial, cando se trate de acceder á mesma categoría profesional á cal se pertencía.
3º.- que non me atopo incurso en ningunha causa de incapacidade.
4º.- que cumpro con todos os requisitos das bases reguladoras e convocatoria do Plan Concellos 2020Liña 3 convocado por acordo do Pleno da Deputación Provincial de Pontevedra de data 29/11/2019 (BOP
núm. 1 de 02/01/2020) e en particular na cláusula da base 8.3 que dispón que “As traballadoras e
traballadores que se contraten para realizar as obras ou prestar os servizos polos que se outorgue a
subvención deberán ser persoas desempregadas, inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia
como demandantes non ocupados e que estean dispoñibles para o emprego. Estes requisitos deberán
cumprirse tanto no momento da selección coma no da formalización do contrato.”
Comprometéndome a achegar a documentación xustificativa do cumprimento das bases da convocatoria
no caso de ser requirido para elo.
En vista do anterior SOLICITO:
Participar no proceso de selección de traballadores para o que fun preseleccionado
Asdo. : ...............................................

Á ALCALDÍA DO CONCELLO DE CANGAS

