
ANEXO I. Modelo de Instancia e Declaración responsable

 

APELIDOS E NOME  

DNI

ENDEREZO
Número Escaleira Piso Porta

Código Postal Municipio Provincia Teléfono contacto

Minusvalía:    Porcentaxe ..........................%. 
Adaptación....................................................................................................

Tendo coñecemento da convocatoria para cubrir  un postos de xefe de brigada, peón-conductor e tres postos de 
peón da brigada de incendios a para o Concello de Coristanco,

1º) SOLICITO, tomar parte no devandito procedemento selectivo.

2º)  DECLARO,  que son certos  os  datos  consignados  nesta  solicitude e  que reúno todos  e cada un dos  requisitos  
necesarios para o ingreso na función pública e os sinalados na correspondente convocatoria.

3º) ACHEGO (márquese cun X os cadros correspondentes á documentación que se aporta):

Copia cotexada do DNI, resgardo do mesmo, pasaporte ou carné de conducir. No suposto de nacionais doutros 
estados, pasaporte ou documento válido de viaxe que acredite a súa identidade e o visado correspondente, 
de ser este esixible, e no seu caso o permiso de residencia en vigor 

Copia cotexada da seguinte titulación, ou documento xustificativo do pagamento das taxas por expedición do 
título, cando aínda non se posúa físicamente o mesmo: certificado de escolaridade (peón ou peón condutor) 
ou  ter a titulación de  enxeñeiro de montes, enxeñeiro técnico forestal, técnico superior en xestión e 
organización de recursos naturais e paisaxísticos, técnico en traballos forestais e conservación do medio 
natural ou formación profesional equivalente (xefe de brigada)

CarnÉ de conducir tipo B (peón condutor e xefe de brigada)

Copia cotexada da documentación acreditativa da posesión do Celga 2 ou validación ao mesmo nivel (Celga 
4, no caso do Xefe de Brigada)

Copia cotexada da documentación acreditativa dos méritos alegados.

Copia cotexada da certificación da condición de discapacitado e grao de minusvalía, de ser o caso.

Declaración  xurada de  non  ter  sido  separado mediante  expediente  disciplinario  do  servizo  das 
Administracións Públicas (ver dorso).

Declaración xurada de non estar incurso en causas de incompatibilidade (ver dorso).

  



DECLARACIÓNS XURADAS:

D./Dª:.....................................................................................................
con DNI ….........................., DECLARA RESPONSABLE E SOLEMNEMENTE QUE:

PRIMEIRO: Non estou afectado/a por ningún dos motivos de incompatibilidade recollidos na lexislación vixente sobre 
incompatibilidades do persoal ó servizo das administracións públicas.

SEGUNDO: Non fun separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións públicas 
ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin estou en inhabilitación absoluta ou 
especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario ou 
para  exercer  funcións similares  ás  que  desempeñaban  no  caso  do  persoal  laboral,  no  que  fose  separado  ou 
inhabilitado. No suposto de ser nacional doutro Estado, non estou inhabilitado ou en situación equivalente nin fun 
sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, non seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego  
público. 

Coristanco, a …........... de …........................... de 2015

Asinado …........................................................

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CORISTANCO.        


