
  

ANEXO III.1: MODELO DE INSTANCIA PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 
PLAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL COMUNITARIOS A XORNADA 
COMPLETA MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO DO PROCESO DE 
CONSOLIDACIÓN/ESTABILIZACIÓN DA MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS 
DA TERRA CHÁ 

D./na. -----------------------------------------------------------------------------, con DNI 
n.º--------------------------, con data de nacemento---------------------con enderezo en 
---------------------------------------------------------------------------------, localidade 
---------------------------, provincia----------------- , teléfono ---------------------------; correo 
electrónico………………………………….. 

Tendo coñecemento da convocatoria para a provisión de 3 prazas de persoal laboral fixo de 
Traballador/a Social da Mancomunidade de Municipios da Terra Chá, incluída na oferta de 
emprego público do ano 2022, para estabilización do emprego temporal. 

DECLARO: 

PRIMEIRO.–Que coñezo e acepto na súa integridade as bases que rexen a convocatoria e que 
reúno tódalas condicións esixidas polas mesmas para participar neste proceso selectivo. 

SEGUNDO.–Que non estou afectado/a por ningún dos motivos de incompatibilidade recollidos 
na lexislación vixente sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das administración 
públicas, que non padezo enfermidade ou defecto físico/psiquico, que me impida o desempeño 
das funcións ou tarefas correspondentes a praza a que opto e que non estou separado/a, 
mediante expediente disciplinario do servizo ao Estado, as Comunidades Autónomas ou as 
Entidades Locais, nin estar inhabilitado/a ou en situación equivalente, nin estou sometido/a a 
sanción disciplinaria ou equivalente que me impida, no meu Estado, nos mesmos termos, o 
acceso ao emprego público. 

TERCEIRO.–Que autorizo á Mancomunidade de Municipios da Terra Chá para a publicación 
dos meus datos persoais (nome, apelidos e DNI) e das posibles causas de exclusión, no taboleiro 
de anuncios da Mancomunidade e calquera outro medio que se estime, ao ser a publicidade un 
dos principios legais que debe observarse nos procedementos de selección. 

CUARTO.- Que adxunta á presente: 

–Fotocopia do DNI ou pasaporte. 
–Fotocopia do título de ______________ 
–Fotocopia acreditativa de posuír o CELGA 4 ou título equivalente (só para aqueles aspirantes 
que desexen acreditar de estar exentos da proba da lingua galega). 
–Certificado de delitos de natureza sexual. 
–Acreditación dos méritos baremados para a valoración da fase de concurso así como 
autobaremación dos mesmos Anexo II. 

QUINTO.–Solicito ser admitido/a a participar no referido procedemento comprometéndome a 
someterme as bases que o regulan e presentando a documentación requirida. 

Cospeito, ____ de_________ de 2022. 

Asdo. 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DA MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA TERRA CHÁ


