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ANEXO I.- MODELO DE INSTANCIA. 

MESTRES DO PUNTO DE ATENCIÓN A INFANCIA (PAI) 

 
A) DATOS DO SOLICITANTE. 

 

NOME E APELIDOS:  

NIF / NIE Nº.:  NACIONALIDADE:  

DOMICILIO 
NOTIFICACIÓNS: 

 

LOCALIDADE:  CÓDIGO POSTAL:  

PROVINCIA:  

TELÉFONO 
FIXO: 

 
TELÉFONO 

MÓVIL: 
 

CORREO ELECTRÓNICO:  

 
EXPÓN: Que informado da convocatoria efectuada polo Concello de San Cristovo de Cea para 
a contratación temporal de un mestre para o Punto de Atención a Infancia (PAI), conforme aos 

supostos previstos no artigo 15.1 do vixente Estatuto dos Traballadores. 
SOLICITA: Que sexa admitido/a a tomar parte no procedemento, comprometéndose a 

someterse ás bases que o regulan. 

AUTORIZA: Ao Concello de San Cristovo de Cea  para a publicación dos meus datos persoais 
(nome, apelidos e DNI) e das posibles causas de exclusión, no Taboleiro de Anuncios e na 

Páxina Web do Concello, ao ser a publicidade un dos principios legais que debe observarse nos 
procedementos de selección. 

 
B) DOCUMENTACIÓN QUE SE AXUNTA: 

 
 
 
 
 

C) LUGAR, DATA E FIRMA. 
 
 

 
 

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SAN CRISTOVO DE CEA 
En cumprimento da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, se lle 

informa que os datos persoais facilitados se incorporan e manteñen nun ficheiro, titularidade do 
Concello de San Cristovo de Cea , coa finalidade de xestionar todo o relacionado co expediente 

tramitado.   
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ANEXO II.- DECLARACIÓN XURADA. 

 
 
 
D./Dª. _______________________________________________________________,  
 
con DNI núm. ___________________________, con domicilio a efectos de notificación  
 
en____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________,  
 
DECLARA 
 
baixo xuramento ou promete, aos efectos de ser admitido no proceso selectivo para a 
contratación temporal de un mestre para o Punto de Atención a Infancia (PAI) : 
 non estar afectado/a por ningún dos motivos de incompatibilidade recollidos na 
lexislación vixente sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións 
públicas, 
 non padecer enfermidade ou defecto físico/psíquico, que lle impida o 
desempeño das funcións ou tarefas correspondentes a praza á que se opta e 
 non estar separado/a, mediante expediente disciplinario do servizo ao Estado, 
ás Comunidades Autónomas ou ás Entidades Locais, nin estar inhabilitado para o 
exercicio das funcións públicas; 
 no caso de ser nacional doutro Estado, non estar inhabilitado ou en situación 
equivalente, nin estar sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no 
seu Estado, nos mesmos termos, o aceso ao emprego público. 

 
En San Cristovo de Cea , a       de   de 2017. 
 
O/A solicitante, 
 
 
 
 
 
Asdo: _________________________________. 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SAN CRISTOVO DE CEA.- 


