CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNEARIO

INSTANCIA BOLSA DE EMPREGO NA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A DE
TURISMO
A persoa que abaixo asina solicita ser admitida na formación dunha bolsa de
emprego para a contratación laboral temporal de persoal na categoría de
técnico/a de turismo para o Concello Mondariz Balneario, a que se refire a
presente instancia e 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:
PRIMEIRO APELIDO:
SEGUNDO APELIDO:
NOME:
DATA DE NACEMENTO:
NACIONALIDADE:
TELÉFONO DE CONTACTO:
TELÉFONO MÓBIL:
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

DOMICILIO
RÚA OU PRAZA / NÚMERO:
CÓDIGO POSTAL:
CONCELLO/PROVINCIA:

TÍTULO ACADÉMICO REQUIRIDO PARA O POSTO
NOME:
NOME DO CENTRO E LOCALIDADE:
ANO DE EXPEDICIÓN:

CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNEARIO

OUTROS CURSOS E ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS
NOME DO CURSO

DURACIÓN

ENTIDADE ORGANIZADORA

(HORAS)

EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA COAS FUNCIÓNS DO POSTO DE
TRABALLO
EMPRESA/ENTIDADE

DURACIÓN

TAREFAS E FUNCIÓNS

(meses)

REALIZADAS

.................................................., ........... de .................................. de 2021
(SINATURA)

A instancia acompáñase de:
1
• Fotocopia compulsada do Documento Nacional de Identidade.
2
• Curriculum vitae da persoa aspirante onde se relacionen os méritos, organizados conforme á
estrutura do baremo de méritos.

CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNEARIO

Consentimento e 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 derivadas destes.

Lexitimación

Cumprimento dunha misión realizada en interese
público ou no exercicio de poderes públicos outorgados
a este Concello.

Destinatarios

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.mondarizbalnearo.es

Adicionalmente:
Presto o meu consentimento para que os datos achegados na instancia e na
documentación que, no seu caso, acompáñaa poidan ser utilizados para a elaboración de
estatísticas de interese xeral.
Responsable

Concello de Mondariz Balneario

Finalidade Principal

Elaboración de estudos sobre o emprego público no
ámbito local.

Lexitimación

Consentimento

Destinatarios

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

www.mondarizbalneario.es

................................................., ........... de .................................. de 2021
(SINATURA)

url

