ANEXO II) MODELO DE INSTANCIA PARA PARTICIPAR NO PROCEDEMENTO
DE SELECCIÓN PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DE PEÓNS DE BRIGADAS,
PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS
FORESTAIS, NO EXERCICIO 2021, NO CONCELLO DE AS NOGAIS.
D./ª _____________________________________, provisto de D.N.I. nº ________________,
con enderezo en _______________________ nº , C. Postal ____________, localidade
____________________. Municipio ____________, provincia ____________, teléfono
________________.
Enterado/a da convocatoria pública realizada polo Concello de As Nogais para a contratación
laboral temporal (coas cláusulas específicas de obra ou servizo determinado), a xornada
completa, dun posto de peón de brigada no Concello de As Nogais, en cumprimento co
convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de As
Nogais, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, por un período
de tres meses no exercicio 2021.
DECLARO
Primeiro.- Que coñezo na súa integridade as bases que rexen a convocatoria e que reúno
tódalas condicións esixidas polas mesmas para participar neste proceso selectivo.
Segundo.- Que non estou afectado/a por ningún dos motivos de incompatibilidade recollidos na
lexislación vixente sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas,
que non padezo enfermidade que me impida o desempeño das funcións ou tarefas
correspondentes á praza á que opto e que non estou separado/a, mediante expediente
disciplinario do servizo ao Estado, ás Comunidades Autónomas ou ás Entidades Locais, nin
estou inhabilitado para o exercicio das funcións públicas.
No caso de ser nacional doutro Estado: que non estou inhabilitado ou en situación equivalente,
nin estou sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que me impida, no meu Estado, nos
mesmos termos, o acceso ao emprego público.
Terceiro.- Que autorizo ao Concello de As Nogais para a publicación dos meus datos persoais
(nome, apelidos, DNI) e das posibles causas de exclusión no taboleiro de anuncios do Concello
e calquera outro medio que se estime, ao ser a publicidade un dos principios legais que debe
observarse nos procedementos de selección.
Cuarto.- Solicito ser admitido/a a participar no referido procedemento comprometéndome a
someterme ás bases que o regulan e presentando a documentación seguinte:
-DNI, pasaporte ou tarxeta de residencia.
-Permiso de condución en vigor tipo B, no caso de peón conductor.
-Relación dos méritos que alego para a súa valoración.
–Anexo III e os documentos xustificativos dos mesmos segundo o establecido na base oitava.
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