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ANEXO III – MODELO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN 

 

A SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE O ROSAL 

I. DATOS PERSOAIS 

Nome  

Apelidos  

D.N.I.  

Enderezo  

Localidade  

Provincia  

Teléfono  

Enderezo 
electrónico 

 

 

II. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS 

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico 
facilitado. 

 

Advírtese expresamente que o medio de notificación elixido a continuación 
enténdese sen prexuízo do disposto nas presentes bases respecto aos 
chamamentos, que se realizarán conforme ao previsto nas presentes bases, é 
dicir, ao número de teléfono e correo electrónico indicados polo aspirante, do 
xeito indicado na devandita base. 
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Elección do medio de notificación preferente (sinalar cun X no que proceda) 

❏ Electrónica A notificación se realizará a través da Sede 
Electrónica do Concello do Rosal 
https://orosal.sedelectronica.es/. 

Soamente se poderá acceder á notificación con 
certificado dixital, DNIe e os sistemas de claves 
concertadas de Cl@ve. 

Poderá acceder a notificación no apartado Carpeta 
electrónica/Caixa de correo electrónica 

❏ Postal Indicar o enderezo postal só se é distinto do indicado 
no apartado primeiro: 

 

Enderezo: 

 

 

As notificacións que se practiquen en papel estarán 
tamén a disposición da persoa interesada, na Sede 
Electrónica do Concello de O Rosal, no apartado 
indicado para o acceso electrónico, para que poida 
acceder ao seu contido de forma voluntaria. 

 

III. EXPÓN 

ÚNICO.- Que tendo coñecemento da convocatoria do procedemento selectivo para  
Selección dun/ha técnico medio forestal ou agrícola de acordo coas condicións 
establecidas nas bases que a regulan, pola presente comparezo e declaro baixo a miña 
responsabilidade: 

• Que coñezo o contido das bases reguladoras desta convocatoria. 

• Que na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes cumpro 
todos e cada un dos requisitos esixidos nas correspondentes bases reguladoras 
do procedemento. 

• Que achego a seguinte documentación:   

a) ☐ DNI ou documento que legalmente o substitúa. 
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b) ☐ Titulación esixida. 

c) ☐ Certificado do CELGA 4 ou equivalente debidamente homologado polo 

órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia.  

No caso de non poder acreditar o coñecemento do idioma galego, 

resultará preceptiva a realización da proba escrita de coñecemento do 

nivel de galego esixido. 

d) ☐ Declaración responsable, de conformidade co Anexo IV. 

e) ☐ No caso de persoas con diversidade funcional que solicite adaptacións: 

ditame técnico facultativo emitido polo órgano técnico de cualificación do 

grao de minusvalía competente, acreditando de forma fidedigna 

deficiencias permanentes que deron orixe ao grado de minusvalía 

recoñecido, a efectos de que o órgano de selección poida valorar a 

procedencia ou non das adaptacións solicitadas. 

 

IV. SOLICITO 

a) Que téndose por presentada a solicitude xunto ca documentación que se 

achega, se admita, e, tralos trámites oportunos, se declare a miña admisión no 

proceso selectivo. 

b) Que solicito a realización do primeiro exercicio da fase de oposición na seguinte 

lingua: 

☐ Galego. 

☐ Castelán. 

(Sinalar cun X a opción que corresponda) 

 

c) Que ostentando a condición de persoa con diversidade funcional, segundo a 

documentación que se achega, solicito a seguinte adaptación de tempo e/ou 

medios para a realización dos exercicios da fase de oposición: 

(Indicar adaptación de tempo e/ou medios que se solicita) 

 

d) Que se expida certificado acreditativo da miña participación nos exercicios da 



fase de oposición do proceso selectivo. 

☐ Si. 

☐ Non. 

(Sinalar cun X a opción que corresponda) 

Nota: O devandito certificado soamente será expedido no suposto de que o/a candidato/a 

compareza en tempo e forma ás mesmas, sen prexuízo de que, de non solicitalo na solicitude de 

participación, poidan facelo persoalmente cando compareza á realización das correspondentes 

probas. 

En O Rosal, ........ de ......................................   de 202....

Asdo.- 
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