SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN
DENOMINACIÓN

DIRECTOR DO OBRADOIRO

DATOS DO INTERESADO/A
Apelidos e nome
D.N.I.
Enderezo

Teléfono de contacto

Email
A dirección de email será empregada como medio de notificación SI
preferente agás manifestación expresa da persoa participante

Márquese o que proceda (contido obligatorio)

NON

SI

NON

Declaro non estar separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera
das Administracións Públicas, nin estar inhabilitado por sentencia firme para o exercicio
das funcións públicas
Declaro non estar incurso en causas de incompatibilidades de conformidade co disposto
na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das
Administracións Públicas
Declaro posuir a capacidade e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o
desempeño das tarefas habituais e funcións da praza a que aspira
Declaro reunir todas e cada unha das condicións e requisitos esixidos nas bases,
referidas ao último día de prazo de presentación das instancias e con compromiso de
manterse durante o desenvolvemento do proceso selectivo.
Declaro estar exento da proba de galego por posuir o certificado correspondente esixido
polas bases
Declaro que a documentación aportada e os datos consignados son auténticos
Declaro entender, acatar e aceptar as bases e a convocatoria

O solicitante cos datos anteriormente consignados, manifesta que desexa participar no
procedemento de selección arriba indicado, polo que SOLICITA que sexa admitida a presente
solicitude e a documentación que se achega coa finalidade de participar no mesmo.
En .................................., a ............... de…………….de 2022

Asinado.

AO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE BARBADÁS
Anexo relativo ao réxime de protección dos datos persoais achegados coa solicitude.
Os datos persoais achegados coa presente solicitude serán tratados de conformidade co establecido no
Regulamento xeral de protección de datos (Regulamento UE 2016/679 do Parlamento e do Consello) e na Lei
orgánica 3/2018, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. A finalidade, criterios de
conservación dos datos e base xurídica do tratamento pode ser consultada na dirección
https://www.barbadas.es/politica-de-privacidad-2/.
Os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, oposición, e portabilidade,
poden ser exercitados ante o Concello de Barbadás e/ou o seu Delegado de protección de datos no enderezo
electrónico concello@barbadas.es.

