SOLICITUDE: PARA A PROVISIÓN DE PRAZAS DE PERSOAL
FUNCIONARIO / LABORAL (QUENDA DE CONSOLIDACIÓN DE
EMPREGO TEMPORAL)

D.ª/D. ___________________________________________________________________________ ,
con DOCUMENTO DE IDENTIDADE número _____________________con domicilio para notificación
en _____________________________________________________, código postal ______________,
teléfono/s número/s_______________________________________, ante vostede comparece e expón:

Que, coñecida a convocatoria de concurso oposición, quenda de consolidación de emprego, efectuada
polo Concello de Lugo para a provisión de______ praza/s de ________________________________,
segundo o anuncio publicado por esa Alcaldía no Boletín Oficial do Estado número______
correspondente ao día _____de_________de______ , e desexando tomar parte nesta convocatoria, fai
constar que reúne todos e cada un dos requisitos esixidos nas bases xerais e específicas que a rexen,
acompañando a esta solicitude os documentos esixidos nas citadas bases.

Así mesmo, para os efectos da fase de concurso, alega os méritos que se detallan no dorso desta
solicitude e xunta os documentos acreditativos destes.

Polo exposto, SOLICÍTALLE a vostede ser admitida/o á convocatoria pública para a provisión,
mediante concurso- oposición, da/s praza/s indicadas, así como ao proceso selectivo correspondente,
de acordo coa convocatoria anteriormente citada.

Lugo, _____ de _____________ de ______
A PERSOA SOLICITANTE

Deberá achegar xustificante de pagamento do Modelo 119 de autoliquidación en concepto de Taxa
por Dereitos de Exame, que se pode facer efectiva en calquera oficina de Novagalicia Banco, Caixa
Bank ou BBVA.

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello

MÉRITOS ALEGADOS

1. Experiencia profesional. Os servizos efectivos prestados no Concello de Lugo, na mesma
praza e categoría á que se opta e sempre referidos a servizos prestados interina ou temporalmente e
iniciados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2005, e que de maneira ininterrompida continúen
prestándose na data de finalización do prazo de presentación de instancias:
TOTAL MESES: __________

2. Formación. Cursos de formación e perfeccionamento, expedidos ou homologados por organismos
oficiais, directamente relacionados coas funcións propias da praza convocada, nos que se expediron
diploma, certificación de asistencia ou, se é o caso, de aproveitamento:

DENOMINACIÓN DO CURSO

Nº HORAS

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello

