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CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNEARIO 

 SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO DUN/HA ARQUITECTO/A 

TÉCNICO/A EN RÉXIME DE INTERINIDADE E CREACIÓN DUNHA BOLSA DE 

EMPREGO. 

 

DATOS PERSOAIS 

DNI: 

NOME E APELIDOS: 

TELÉFONO DE CONTACTO CON PREFIXO/TELÉFONO MÓBIL: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

ENDEREZO: 

CONCELLO, CÓDIGO POSTAL, PROVINCIA: 

 

EXPÓN: 

 

PRIMEIRO.- Que, enterado/a da convocatoria efectuada por ese Concello para a selección 

dun/ha arquitecto/a técnico/a, en réxime de interinidade polo sistema de concurso-oposición 

e creación dunha bolsa de emprego, segundo o extracto das Bases correspondentes 

publicado no Boletín Oficial de Pontevedra coñecendo ditas Bases completas, que foron 

publicadas na páxina web do CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO, e estando interesado/a 

en participar no proceso selectivo, achega a seguinte documentación, en orixinal ou copias 

debidamente compulsadas: 

 

 D.N.I. 

 

 Titulación esixida na letra b) da Base Terceira (con homologación no seu caso polas 

autoridades educativas españolas). 

 

 Xustificantes relativos á fase de concurso de méritos, tales como títulos académicos, 

cursos de formación, experiencia profesional, certificacións de servizos previos 

prestados na Administración Pública, etc. 

 

 Xustificante do aboamento da taxa. 

 

SEGUNDO.- Que, reunindo todos os requisitos esixidos na base terceira da convocatoria, 

acepta integramente as Bases publicadas polas que se rexerá a mesma, e en consecuencia, 

 

SOLICITA: Ser admitido/a á realización das probas convocadas para a selección dun/ha 

arquitecto/a técnico/a para ser nomeado persoal funcionario interino, e formación dunha 

Bolsa de Emprego. 
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CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNEARIO 

 

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 url www.mondarizbalneario.es 

 

                ........................................., ........... de………………………. de 2021 

(SINATURA) 

 

 

 

Sr. ALCALDE DO CONCELLO 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 
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