ANEXO II
MODELO DE INSTANCIA
D./Dna………………………………………………........................................., con documento de identidade
número

………….................

e

domicilio

a

efectos

de

notificación

e

comunicación

en……………………………………….......................…CP…………….Localidade…………….……………….
teléfono.……………........ e correo electrónico..............................................................................................

EXPOÑO:
1º.- Que desexo participar no proceso selectivo convocado para a contratación de dúas persoas como
peóns de obra pública, mediante contrato temporal

para a mellora da ocupabilidade e a inserción

laboral, convocado polo Concello de Teo, a través do BOP da Coruña de data .................
2º.- Que reúno todos os requisitos esixidos nas bases da convocatoria, que declaro coñecer.
3º.- Que achego a seguinte documentación, sumando a totalidade da miña solicitude un total de (indique
o número de páxinas) ....... páxinas:
XX Fotocopia do documento de identidade. (DNI, NIE, Pasaporte)
XX Declaración xurada, acreditativa de non padecer enfermidade ou minusvalía que impida exerce-la
función propia a desenvolver. (Anexo III)
XX Carné de conducir tipo B
--

Documentación acreditativa da situación de demandante de emprego (distinta da tarxeta de

renovación da demanada de emprego)
--- Documentación acreditativa de atoparse nalgunha das situacións previstas na letra “e” da Base 2ª
--- Titulación
--- Méritos

4º.- Que a documentación que achego xunto con esta solicitude é copia fiel da orixinal, que presentarei
no Concello de Teo no momento en que, no seu caso, me sexa requirida ao efecto.
5º.- Que desexo realizar a proba escrita en --- Galego

--- Castelán. (De non indicar preferencia

entregaráselle a documentación en galego).

Polo exposto,
SOLICITO: Ser admitido/a no proceso selectivo aportando a estes efectos a documentación que se
achega.
Lugar e data
Asdo.:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co
Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
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