Concello de Portomarín
ANUNCIO
Visto o Regulamento e bases xerais e especifícas da bolsa municipal de emprego para a contratación de persoal
laboral temporal para axuda no fogar.
Visto que dito Regulamento foi aprobado polo Pleno do Concello en data 17-12-2015 e publicado definitivamente no
BOP nº 37 de 16 de febrero e posteriormente modificado mediante Resolución de alcaldía de data 18 de maio de
2018.
Visto que o artigo 70 do Estatuto Básico do Empregado Público no seu texto ten previsto que, para a celebración dos
procesos nos que se contrate persoal laboral temporal admite un prazo máximo de tres anos de duración, aplicarase
dito prazo, modificándose oo apartado 4.2 das bases xa publicadas definitivamente no B.O.p. nº 37 de 16 de febreiro
de 2016 que di: “4.2- Nas listas estableceranse un titular ou titulares se é o caso e suplentes, tendo validez esta lista
por un período de un ano”, deberá decir: “4.2-………tendo validez esta lista por un período máximo de tres
anos”.
As instancias en modelo oficial (anexo I do presente) as que poderán concurrir as persoas que reúnen os requisitos
sinalados no artigo 3 e 4 do regulamento, dirixiranse ao Sr. Alcalde acompañado dos documentos a que refiren os
artigos 2 e 3 das bases xerais. O prazo de presentación é de dez días hábiles a partir do día seguinte á publicación no
BOP
O Alcalde
Juan Carlos Serrano López
ANEXO I
MODELO DE SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NA BOLSA DE EMPREGO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE:
Nome:
DNI / NIE:
Enderezo:
C.P. / Poboación / Provincia:
Teléfono fixo:
Teléfono móvil:
E-mail:
Data de nacemento:
Nacionalidade:
Sexo:
Situación familiar:
Carné de conducir:
Clase:
Vehículo:
EMPREGOS PREFERENTES:
1. Auxiliar de Axuda no Fogar
DISPONIBILIDADE:
Xornada laboral:

Horario:

Lugar: Portomarín e entorno (40 Kms).

OBSERVACIÓNS:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicito formar parte da Bolsa de Emprego do Concello de Portomarín para o posto ao que se opta de Auxilair de
Axuda no fogar, recoñecendo que fun informada do funcionamento da mesma e comprometendome a cumprir coas
obligacións deste servizo. Así mesmo, declaro que os datos aportados son certos na súa totalidade e responsabilizome
de comunicar ó equipo técnico encargado da xestión desta Bolsa de Emprego calquera variación nos mesmos, co
obxecto de manter actualizada a miña solicitude.
Son consciente de que para poder levar a cabo a incorporación da miña solicitude á Bolsa de Emprego é precisa a
cesión de datos de carácter persoal (L.O. 15/1999, de 13 de decembro) polo que concedo a mesma, autorizando ó
Concello de Portomarín ao procesamento informático dos datos aportados, co único obxecto de pertencer a súa bolsa
de emprego e proceder á difusión destes datos de cara a cumprir os obxetivos da mesma. Así mesmo, rexeito o uso
dos datos aportados para calquera outra finalidade non vinculada á Bolsa de Emprego.
Lugar e data da solicitude.
Sinatura.
Portomarín, a
de
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Concello Portomarín
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