
Información sobre protección de datos: 
Responsable do tratamento: Mancomunidade Terra de Celanova.
Finalidade do tratamento: selección de persoal e provisión 
O titular pode exercer os dereitos establecidos nos 
e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ó seu tratamen
unicamente no tratamento automatizado dos seus datos) ante a Mancomunidade de Terra de Celanova ou na dirección de correo 
electrónico dpo@legalforma.com. 
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MODELO DE INSTANCIA 

 

Don............................................................................................, maior de idade, con 

residencia en (concello)...........................................

rúa/praza/avenida........................................................

de localización...................................................., provisto de D.N.I. número..........

 

Manifesta:  

Que tendo coñecemento da convocatoria de ampliación da Bolsa de Emprego da  

Mancomunidade Terra de Celanova no servizo de Axuda no Fogar

Auxiliar de Axuda no Fogar,

 

-  Que reúne todos e cada un dos requisitos esixidos nas bases da convocatoria.

-  Que achega a seguinte documentación (orixinal ou copia compulsada):

- Curriculum vitae e vida laboral.

- D.N.I. e carnet de conducir clase B.

- Titulacións esixidas

- Xustificantes dos méritos alegados para que sexan valorados polo Tribunal, 

polo que, 

 

Solicita ser admitido na Bolsa de Emprego n

de auxiliar de axuda no fogar, 

esta parte.  

 

E para que así conste, asino a presente solicitude en ______________, a___

de______________     de 202

 

Sinatura. 

 

 

Barrio da Ermida, 39/baixo – 32800
Telf. 988451646 - admin@terradecelanova.es

 
tratamento: Mancomunidade Terra de Celanova. 

Finalidade do tratamento: selección de persoal e provisión de postos de traballo mediante convocatoria pública
O titular pode exercer os dereitos establecidos nos artigos 15 a 22 do Regulamento (UE) 2016/679 (acceso, rectificación, supresión 
e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ó seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas 
unicamente no tratamento automatizado dos seus datos) ante a Mancomunidade de Terra de Celanova ou na dirección de correo 

 

Don............................................................................................, maior de idade, con 

(concello)...............................................................................................

rúa/praza/avenida....................................................................número..........,e 

....................................., provisto de D.N.I. número..........

Que tendo coñecemento da convocatoria de ampliación da Bolsa de Emprego da  

Mancomunidade Terra de Celanova no servizo de Axuda no Fogar, na categoría de 

ar,  declara: 

Que reúne todos e cada un dos requisitos esixidos nas bases da convocatoria.

a seguinte documentación (orixinal ou copia compulsada):

urriculum vitae e vida laboral. 

e carnet de conducir clase B. 

itulacións esixidas. 

ustificantes dos méritos alegados para que sexan valorados polo Tribunal, 

a Bolsa de Emprego no servizo de Axuda no Fogar

de auxiliar de axuda no fogar, e que se proceda á valoración dos méritos alegados por 

E para que así conste, asino a presente solicitude en ______________, a___

de______________     de 2021.  

 
 

32800 Celanova – Ourense  
admin@terradecelanova.es 

de postos de traballo mediante convocatoria pública. 
15 a 22 do Regulamento (UE) 2016/679 (acceso, rectificación, supresión 

to, así como a non ser obxecto de decisións baseadas 
unicamente no tratamento automatizado dos seus datos) ante a Mancomunidade de Terra de Celanova ou na dirección de correo 

Don............................................................................................, maior de idade, con 

...................................................., en 

............número..........,e teléfonos 

....................................., provisto de D.N.I. número...................: 

Que tendo coñecemento da convocatoria de ampliación da Bolsa de Emprego da  

, na categoría de 

Que reúne todos e cada un dos requisitos esixidos nas bases da convocatoria. 

a seguinte documentación (orixinal ou copia compulsada): 

ustificantes dos méritos alegados para que sexan valorados polo Tribunal, 

o Fogar, na categoría  

e que se proceda á valoración dos méritos alegados por 

E para que así conste, asino a presente solicitude en ______________, a____    


