
 

 

 
 
 
MODELO DE SOLICITUDE: 
 
D./D.ª ...................……….....................................…........, con DNI n.º ………….....……...........…, 
domicilio a efectos de notificacións en ………………………………………......................……., do 
Concello ................................., teléfono móbil de contacto .......................................…., e correo 
electrónico a efectos de notificación .................................................................................... 
 
SOLICITA: 
 
Tomar parte no PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DA PRAZA INCLUÍDA NA 
OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO EXTRAORDIARIA DO CONCELLO DE BRIÓN, PARA A 
ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL, SEGUIDAMENTE IDENTIFICADA: 
 

DENOMINACIÓN DA PRAZA: PRAZA DE DIRECTOR/A ESCOLA DE MÚSICA. 
 
A tal efecto, achego orixinal ou copia cotexada dos seguintes documentos: 
 
-. DNI, pasaporte ou documento de identidade correspondente ao Estado de procedencia. 
 
-. Título esixido nas bases específicas para tomar parte no procedemento. No caso de non 
posuír o título pero estar en condicións de obtelo deberanse achegar os xustificantes de telo 
solicitado e do pagamento, no seu caso, das taxas esixibles. 
 
-. O título acreditativo do nivel de coñecemento da lingua Galega correspondente a este 
proceso de selección, que se especifica nas bases específicas. 
 
-. Se procede, relación dos méritos alegados e documentación acreditativa dos mesmos. Só se 
terán en conta os méritos que se xustifiquen documentalmente dentro do prazo de 
presentación de instancias. 
 
-. Xustificante de ter efectuado o pagamento dos dereitos de exame, de conformidade co 
previsto na base 6ª das bases xerais, mediante ingreso na conta corrente aberta a nome deste 
Concello na entidade Abanca con nº IBAN: ES14-2080-0327-4731-1000-0016, por importe de: 
16,00 euros. 
 
DECLARA EXPRESAMENTE, baixo a súa responsabilidade: 
 
- Que reúno os requisitos de participación sinalados nas bases reguladoras do proceso, que 
declara coñecer no seu conxunto. 
- Que posúo a capacidade e aptitude física e psíquica que é necesaria para o desempeño das 
tarefas habituais e funcións da praza á que aspiro. 
- Que non teño sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha 
administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades 
autónomas, nin me atopo en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos 
públicos por resolución xudicial, para o acceso á praza. 
 
En Brión, a _____de _____________de 2023 
 
Sinatura:_______________________ 
 
 
SR. ALCALDE DO CONCELLO DE BRIÓN 


