Descripción: 08 Escudo definitivo color

file_0.wmf

CONCELLO DE PORTOMARÍN (LUGO)


ANEXO I - MODELO DE SOLICITUDE

D/Dª.__________________________________________, con DNI núm. ________________, data de nacemento________________ e domicilio para efectos de notificación en _____________________________________, municipio de ________________ provincia de _____________ e número de teléfono _______________ estando en coñecemento do proceso de selección convocado polo Concello de Portomarín e publicado no Boletín Oficial da Provincia de Lugo de data ________________, para a provisión de  catro (4) prazas de persoal laboral temporal, Peón Conductor e Peóns de Brigada, a xornada completa por un período de tres meses para o ano 2017, e incorporación na listaxe de emprego para o ano 2018.

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

-  Que son certos todos os datos consignados na solicitude.
-  Que reúno, na data en que remata o prazo de presentación de instancias, todos os requisitos esixidos nas bases da convocatoria, as cales coñezo e acepto expresamente na súa totalidade.
- Que posúe a capacidade funcional para o desempeño das tarefas propias dos postos de traballo.
- Que non foi separado/a  mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin se atopar en estado de inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial.
- Que alego e acredito os seguintes méritos que se relacionan no Anexo IV, que se achega á presente solicitude.

Polo exposto SOLICITO que se me admita a presente solicitude xunto coa documentación adxunta, para concorrer ao proceso selectivo incoado aos efectos da provisión do posto.

________________, a  _____ de ____________ de  2017
O/A solicitante,



Asdo.: ____________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PORTOMARÍN

En relación co establecido na L.O.P.D de Carácter persoal o CONCELLO DE PORTOMARÍN, procede a informarlle que os datos obtidos no noso formulario serán incorporados a un ficheiro de datos, do que é responsable o CONCELLO DE PORTOMARÍN, con domicilio social na Praza Condes de Fenosa, 1 -  27170 Portomarín - Lugo. Sendo os datos obtidos co consentimento do interesado, Art. 6 L.0.P.D. o obxecto de dito tratamento será para a xestión das relacións contractuais establecidas entre o Concello e o solicitante. O interesado  gozará en todo momento  dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición garantidos pola Lei vixente.O titular dos datos comprométese a comunicar por escrito o CONCELLO DE PORTOMARÍN, calquera modificación que se produza nos datos aportados.
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CONCELLO DE PORTOMARÍN (LUGO)



ANEXO II - PROGRAMA PARA A FASE DE OPOSICIÓN


O PROGRAMA DA CONVOCATORIA CONSTA DOS SEGUINTES TEMAS:


Tema 1.-	O Concello de Portomarín. Termo municipal. Poboación. Datos de interese do Municipio. Distribución xeográfica e parroquial.

Tema 2.- Clasificación dos lumes e épocas de perigo. Funcións do Peón de Brigada e do Peón Conductor tanto na prevención como na defensa contra incendios forestais.

Tema 3.- Materiais, útiles e ferramentas utilizadas tanto na prevención como na defensa contra incendios forestais. Equipos de protección individual.

Tema 4.- Disposicións mínimas xerais de seguridade e saúde aplicable na prevención e defensa contra incendios forestais. Primeiros auxilios 

Tema 5.-Traballo en Incendios Forestais; Análisis e comportamento de incendios forestais. Prevención de incendios forestais. Comunicacións
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ONCELLO DE PORTOMARÍN (LUGO)

ANEXO III - RELACIÓN DETALLADA DOS MÉRITOS APORTADOS E ACREDITADOS

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Servizos realizados como PEÓN CONDUCTOR DE BRIGADA  E PEÓN DE BRIGADA 
Categoría
Administracións Públicas ou Entidades privadas
Duración contrato
Data inicio

Data fin


















































FORMACIÓN RELACIONADA CO TRABALLO A REALIZAR 
Denominación
Centro impartición
Duración (horas)
Datas da formación





























LINGUA GALEGA
CURSO/TITULACIÓN/HOMOLOGACIÓN (CELGA)


PROTECCIÓN CIVIL
CARNÉ VOLUNTARIO + CERTIFICACIÓN DE CINCO SAÍDAS       (Si ou Non):

Data: ____________________
O/A solicitante



Asdo: ___________________________________________

