
 
CONCELLO de NEGUEIRA de MUÑIZ 

 
ANEXO I 

APELIDOS NOME 

  

ENDEREZO 

 

DNI TELEFONO 

  

E-mail DATA DE NACEMENTO 

  

Especifique como desexa recibir as notificacións; 

 

 De forma telemática (solo para os usuarios dados de alta no Sistema de Notificacións Electrónicas do Concello 

 

 Correo postal 

EXPÓN: 

Que, vista a convocatoria anunciada no Boletín Oficial do Estado, Diario Oficial de Galicia e Boletín Oficial da Provincia, 

en relación coa convocatoria do proceso de estabilización de emprego temporal mediante o sistema de concurso libre dunha 

praza de Enxeñeiro Técnico Forestal 

DECLARA RESPONSABLEMENTE 

a) Ter nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da LEPG, permita o acceso 

ao emprego público; 

b) Posuír ou estar en condicións de obter a titulación universitaria de grao ou licenciatura en química, bioloxía, 

xeoloxía, ciencias ambientais, enxeñería de camiños, canles e portos, enxeñería agrónoma, industrial, de montes 

ou equivalente. 

c) Non ser separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración pública ou dos 

órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin acharse na situación de inhabilitación 

absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se tratase 

de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do que a persoa fose separada ou inhabilitada; A efectos 

desta convocatoria, o termo equivalente entenderase referido exclusivamente ás titulacións que, como 

consecuencia da implantación de novos estudos adaptados ás sucesivas reformas educativas, viñeron substituír ás 

titulacións extinguidas. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberase estar en posesión da correspondente 

validación ou da credencial que acredite, no seu caso, a homologación. Este requisito non será de aplicación ás 

persoas aspirantes que obtivesen o recoñecemento da súa cualificación profesional, no ámbito das profesións 

reguladas, ao amparo das disposicións de dereito da Unión Europea; 

d) Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. 

e) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes 

funcións ou tarefas. 

 

SOLICITA; 

Ser admitido á convocatoria citada, a fin de participar nas probas de estabilización de emprego temporal correspondentes á 

presente solicitude. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN PRAZA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PERÍODO SERVIZO 

   



 
CONCELLO de NEGUEIRA de MUÑIZ 

 

   

   

FORMACIÓN 

ACCIÓN FORMATIVA ENTIDADE DURACIÓN (h) DATA REMATE 

    

    

    

    

    

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA 

Acreditación dos méritos relacionados na solicitude  

Titulación académica oficial esixida nas bases específicas  

Certificado do nivel de galego esixido  

Outros requisitos que se esixan, no seu caso, nas bases específicas  

Acreditación da nacionalidade (DNI, pasaporte, tarxeta de residencia)  

Xustificante do pago da taxa establecida nas bases  

Certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%  

¿Solicita adaptación de probas?  

Responsable Concello de Negueira de Muñiz 

Finalidade 

Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou non exercicio de poderes públicos 

conferido ao responsable do tratamento: artigo 55 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do 

Empregado Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro. 

Lexitimación 

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obrigación legal regulada na 

Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a reforma da Función Pública, no R.D. L. 5/2015, do 

30 de outubro, polo que se aproba a Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, e normas 

análogas 

Destinatarios Non se ceden datos a terceiros, salvo imperativo legal 

Dereitos 

De conformidade cos artigos 15 a 22 do Regulamento (UE) 2016/679 do parlamento europeo e do 

consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas, así como os artigos do 12 

ao 18 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos 

dereitos dixitais, os afectados contan cunha serie de dereitos no tratamento dos seus datos persoais, 

a saber: dereito de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, portabilidade e 

oposición  

Información adicional 
Pode consultar información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte ligazón: 

https://www.aepd.es/ 

En ____________________ a      de             2023  

 

 

Fdo. _________________________________ 


