SOLICITUDE: ACCESO A/S PRAZA/S DE PERSOAL
FUNCIONARIO/LABORAL (QUENDA LIBRE)

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 oposición, quenda libre, para o acceso á condición de
funcionaria/o de carreira do Concello de Lugo para a provisión de

praza/s

______________________________________________________________________, 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.
Polo exposto, SOLICÍTALLE a vostede ser admitida/o á convocatoria pública para a provisión,
mediante oposición, da/s praza/s indicadas, así como ao proceso selectivo correspondente, de
acordo coa convocatoria anteriormente citada.
Lugo, _____ de ______________ de ____
A PERSOA SOLICITANTE

NOTA.- As persoas con discapacidade que requiran adaptacións precisas para a realización das

probas en condicións de igualdade deberán facelo constar (1), cumprindo os requisitos
establecidos na base sétima e oitava das bases xerais que rexen nesta convocatoria.
(1) Solicito as adaptacións reflectidas a continuación, para acceder ao proceso selectivo en
igualdade de condicións, axuntando a suficiente xustificación:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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

