
 
 

ANEXO I. MODELO INSTANCIA 

DATOS DO SOLICITANTE  

Nome e apelidos  

NIF  

Enderezo a efectos de notificación  

Municipio, Código Postal e Provincia  

Teléfono  

Correo electrónico  

 
 

EXPÓN: 

1º) Que desexo participar no proceso selectivo  convocado  polo Concello de Porto do Son para a cobertura como persoal 
laboral fixo de 5 plazas  de operarios de servizos  múltiples  (OEP 2020). 

2º) Que reúno  todos  os  requisitos esixidos  referidos  á data  de finalización do prazo sinalado para  a presentación da 
solicitude nas  bases, que acepto e declaro  coñecer, e que son certos os datos obrantes na presente instancia, comprome-
téndome a probar documentalmente todos  os datos que figuran nesta solicitude. 

Adxunto coa presente instancia, segundo dispón  a base 3ª da convocatoria: 
 

-     Fotocopia do DNI. 
 

-     Fotocopia como mínimo, do certificado  de escolaridade ou equivalente. 
 

-     De ser  o caso certificación  de  aptitude do  Celga  1  ou  do  curso  de  aptitude equivalente ou  ben  a  validación 
correspondente. 

-     Documento  de  autoliquidación e xustificante bancario  do seu  aboamento ou de  ser  o caso: certificado  de  des
emprego, emitido polo Instituto  Nacional de Emprego ou, no seu  caso, polo Servizo Rexional de Emprego que corresponda, 
no que  se indique  que  figura como  demandante de emprego, cunha  antigüidade mínima de 6 meses, referida  á data  de 
publicación  da convocatoria das  probas selectivas de que se trate. 

-     Fotocopia do carné  de conducir B. 
 

-     Se procede, relación dos  méritos  alegados e documentación acreditativa dos  mesmos 
 
 

Realizar os exercicios  da fase  de oposición  na lingua que se indica ( marcar  cunha  X ): 
 

  castelán 
 

  galego 
 
 

Por todo o exposto, SOLICITO: 
 

Ser  admitido  a participar  no proceso selectivo  convocado  polo Concello de  Porto do Son  para  a cobertura  definitiva 
como persoal laboral fixo de 5 plazas  de operarios de servizos  múltiples  ( OEP 2020 ). 
 
 

En Porto do Son,                  de                                                de 2022 

(sinatura) 

 
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE  DO CONCELLO DE PORTO DO SON. 

 
 
 
 


