
ANEXO II. SOLICITUDE 

 
SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO DE SELECCIÓN, MEDIANTE 

CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE TRES PRAZAS DO SERVIZO DE MEDIO 
AMBIENTE, LIMPEZA VIARIA, ESPAZOS PÚBLICOS E OBRAS; PROCESO DE 

CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL; PERSOAL LABORAL FIXO DO 
CONCELLO DE SAN CRISTOVO DE CEA 
 

NOME  

APELIDOS  

DNI  

ENDEREZO  
TELÉFONO  
E-MAIL  

PRAZA A QUE SE OPTA 
(Presentarase unha 

solicitude por praza a que se 
opta) 

 

        Limpeza viaria e outros 
 

 

        Condutor tractorista-desbrozadora 
 

 
        Servizo de obras e outros 

 

 
SOLICITO ser admitido no proceso de selección convocado polo Concello de San Cristovo de 

Cea dunha praza de persoal Laboral Fixo. 
 
AUTORIZO á administración actuante para que proceda ao tratamento dos meus datos 

persoais para o desenvolvemento do proceso selectivo. 

 
DECLARO: 

1.- Reunir os requisitos sinalados na convocatoria que declaro coñecer.  
2.- Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas habituais do posto, non padecer 
enfermidade nin estar afectado por ningunha limitación física ou psíquica incompatible co desempeño 

das correspondentes funcións. 
3.- Non estar separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera administración pública 
ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparme en 
inhabilitación absoluta ou especial para os empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o 
acceso ó corpo ou escala de funcionario do que tivese separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional 

ou doutro estado, non atoparme inhabilitado ou en situación equivalente nin ser sometido a sanción 
disciplinaria ou equivalente que impida, no meu estado, nos mesmos termos ó acceso ó emprego 
público. 

4.- Non estar incurso en ningunha das causas de incompatibilidade do persoal ao servizo das 

Administracións Públicas determinadas pola lexislación vixente. 

 
San Cristovo de Cea, ____ de febreiro de 2019. 

 

 
 

Asdo.: ____________________ 
 

 
Documentación que se achega:  

Copia do DNI ou pasaporte. 
Copia dos méritos alegados.  

Copia da Titulación exixida, se procede. 
Copia do Celga exixido. 


