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ANEXO I 
 

D/Dona ________________________________________________________________ con data 

de nacemento _______________________ con DNI nº__________________ e con domicilio en 

__________________________________________________ (teléfono ________________; 

correo electrónico _________________________) 

ante o Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Tordoia, COMPARECE e DI: 

 

a) Que coñece e acepta as bases que van a rexer a selección de persoal laboral temporal 

mediante o sistema de concurso oposición libre. Brigadas de prevención, vixilancia e defensa 

contra os incendios forestais. 

- Un xefe de brigada. 

- Un peón  condutor. 

- Tres peóns. 

 

b) Que desexa ser admitido ás probas selectivas convocadas que indica a continuación. 

 

c) Que reúne todos e cada un dos requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e que 

aporta a documentación esixida para ó efecto (orixinais ou copias debidamente compulsadas) 

 

d) Que adxunta á presente: 

- Copia compulsada do Documento Nacional de Identidade, ou pasaporte. 

- Copia compulsada do título académico e/ou carné de conducir B (no caso que proceda) 

- Copia compulsada acreditativa de posuír o CELGA 1 ou título equivalente (só para 

aqueles aspirantes que desexen acreditar estar exentos da proba de lingua galega) 

- Certificado médico que xustifique que o aspirante ten aptitude física para realizar as 

probas físicas de selección desta convocatoria e para desenvolver as tarefas do posto de 

traballo. 

- Relación dos seguintes documentos ós efectos da súa valoración na fase de concurso, 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

Por todo o exposto, SOLICITA que se teña por presentada esta solicitude e sexa admitido ás 

probas de (marcar o que proceda): 

¨ Xefe de brigada 

¨ Peón condutor 

¨ Peón  

 

En__________, ____ de __________________ de 2022 

 

 

Asdo.: ________________________ 

 

 

 

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE TORDOIA 



Os efectos do que establece a Lei Orgánica de Protección de datos, comunicamos que os seus 

datos de carácter persoal formarán parte dunha base de datos propiedade do Concello de 

Tordoia coa finalidade de ser incorporados a ficheiros, rexistrados na AEDP, nos termos 

establecidos pola lei. 

 

O Concello de Tordoia, como responsable do ficheiro, pon a súa disposición o exercicio dos 

dereitos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación ou Oposición) na seguinte dirección: 

 

CONCELLO DE TORDOIA 

Rúa Xesteira, 17 

15683 Tordoia (A Coruña) 

Telf.: 981690001 Fax: 981690005 

Email: correo@tordoia.gal. 

 

 

 

 

 

En Tordoia a día _____ de _______________ de  2022 

 

 

 

Asdo.: 

 


