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CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNEARIO 

Modelo de solicitude: 

 

A persoa que asina abaixo solicita ser admitida no proceso selectivo para formación de bolsa 

de emprego para a contratación laboral temporal de persoal para substitucións de persoal do 

servizo de axuda no fogar. 

 

DECLARA que son certos os datos consignados nela, que reúne as condicións esixidas para o 

ingreso como persoal laboral temporal do Concello de Mondariz Balneario e as especialmente 

sinaladas na convocatoria.  

 

DATOS PERSOAIS  

DNI:  

NOME E APELIDOS:  

TELÉFONO DE CONTACTO CON PREFIXO/TELÉFONO MÓBIL:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

DOMICILIO  

ENDEREZO:  

CONCELLO:  

CÓDIGO POSTAL:  

PROVINCIA:  

 

CURSOS REALIZADOS QUE ACREDITEN O COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA  

NOME:  

ANO DE EXPEDICIÓN:  

 

..............................................., ........... de ..................................... de 202...  

(SINATURA) 

 

 

 

 

 

 

 

A instancia acompáñase de:  

A) • Fotocopia compulsada do Documento Nacional de Identidade.  

B) • Curriculum vitae da persoa aspirante.  

C) • Orixinal ou fotocopia cotexada da titulación esixida para o posto que 

aspira.  
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CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNEARIO 

 

Deber de informar aos interesados sobre protección de datos  

Fun informado de que este Concello vai tratar e gardar os datos achegados na 

instancia e na documentación que lle acompaña para a tramitación e xestión de 

expedientes administrativos.  

Responsable Concello de Mondariz Balneario 

Finalidade Principal Tramitación, xestión de expedientes administrativos e 

actuacións administrativas derivadas destes. 

Lexitimación  Cumprimento dunha misión realizada en interese 

público ou no exercicio de poderes públicos conferidos 

ao responsable do tratamento: art. 55 do texto 

refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado 

Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2015, 

de 30 de outubro 

Destinatarios  Os datos cederanse a outras administracións públicas. 

Non hai previsión de transferencias a terceiros países. 

Dereitos Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, 

así como calquera outros dereitos que lles 

correspondan, tal e como se explica na información 

adicional 

Información Adicional Pode consultar a información adicional e detallada 

sobre protección de datos na seguinte url 

www.mondarizbalneario.es 
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