
ANEXO II MODELO DE SOLICITUDE 

Datos do interesado 

Nome  Apelidos  NIF 

Datos a efectos de notificación 

Enderezo  Provincia Municipio 
Código 
postal 

Correo electrónico Móbil / Tlfno. 

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (márquese unha opción): 

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE: 

1º Que ten coñecemento da convocatoria publicada para a elaboración de listaxe de emprego temporal de 
administrativo, segundo as bases publicadas no BOP nº _______ de data _______________.
2º Que estou en posesión de todolos e cada un dos requistos esixidos na base 5ª de selección para 
participar no presente proceso selectivo e no caso de obter a praza comprométome a prestar xuramento 
ou promesa de conformidade co RD 70/1979.
3º Que coñezo e acato incondicionalemtne as bases que rexen o presente proceso selectivo.
4º Que estou en posesión da titulación requirida ou en condicións de obtela á data de remate de 
presentación de solicitudes do presente proceso selectivo.
Polo exposto, 
SOLICITO: Ser admitidoa ao corrspondente proceso seletivo, achegando a estes efectos a seguinte 
documentación:

Documentación que se debe achegar (marcar cunha X: 

☐Copia autenticada dos documentos acreditativos da nacionalidade da persoa aspirante:  DNI, 
pasaporte, tarxeta de residencia.  
☐Acreditación do grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.
☐Copia compulsada da titulación académica esixida.
☐Acreditación da posesión do nivel de idioma galego esixido nestas bases. 

☐ Electrónica, a través do Sistema de notificación electrónica notific@ (Só se podera acceder á 

notificación ca identificación electrónica asociado ao NIF da persoa indicada). 
☐ Postal (ao enderezo postal indicado anteriormente).

Lugar e data:

             Municipio Data (dd/mm/aaaa)

En ________________                 ___________________

Asinado 

_____________________________
Pode consultar información detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección: 
https://begonte.sedelectronica.es/privacy.0

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE BEGONTE.- 

https://begonte.sedelectronica.es/privacy.0
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