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ANEXO II: MODELO INSTANCIA

D/Dona

con DNI núm.:

con enderezo
Localidade

C.P
e teléfono de contacto

e e-mail

Expón: que tendo coñecemento da apertura do prazo de presentación de instancias da para a provisión,
en réxime de laboral temporal, de 1 postos de operario/conserxe. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA 2021 no Concello de Muxía, e
Declarando explicitamente cumprir os requisitos establecidos nas Bases reguladoras da convocatoria e, ase
mesmo, declarando non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento
das funcións correspondentes a ditos postos e, non ter sido separado mediante expediente disciplinario do
servizo de calquera das Administracións Publicas, nin estar inhabilitado para o desenvolvemento de
funcións publicas por sentenza firme.
E efectuando pola presente Declaración responsable da
documentación que se aporta xunto á presente:

exactitude e veracidade da copia da

1

Copia do DNI, pasaporte ou documento de identidade correspondente ao Estado de
procedencia

2

Copia da acreditación de coñecemento de lingua galega para exención de realización de
proba de galego (CELGA ou equivalente)

3

Tarxeta de demandante de emprego actualizada

4

Documentación acreditativa das situacións de exclusión

5

Acreditación da discapacidade, de ser o caso

6

Fotocopia simple dos documentos que serven de proba para a xustificación dos méritos que
se alegan para súa valoración.

Por todo o exposto SOLICITA:
Sexa admitida esta Instancia para participar no proceso selectivo para a a provisión en réxime
laboral temporal de 1 postos de operario/conserxe

1
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Protección de datos
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable
de Tratamento dos seus datos persoais é o CONCELLO DE MUXÍA, con dirección RÚA REAL, 35, 15124 - MUXÍA (A
CORUÑA); correo@muxia.es.
1.-Dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE MUXÍA é Servizos de Adaptación Continua en Protección
de Datos RB, S.L. co que poderá contactar en correo@muxia.es.
2.- Finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo
solicitado.
3.-Prazo de conservación: Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa
solicitude, así como para dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo e sempre
que se vexa cumprido o prazo de prescrición de posibles responsabilidades derivadas do tratamento.
4.- Lexitimación: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a
solicitude de prestación do servizo.
5.- Destinatarios de cesións: CONCELLO DE MUXÍA non cederá os seus datos de carácter persoal.
6.- Dereitos: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento
dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos
mesmos.
O Concello de Muxía dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a
súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas nas nosas instalacións ou por correo electrónico en
correo@muxia.es, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

Muxía,

de maio de 2021

Asdo.:

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE MUXÍA.
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