
     
 

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do 
Concello de Laxe co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe. 
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos) 

 

ANEXO II.- MODELO DE INSTANCIA  

D. /Dna. ....................……………………………………………………………….............., co DNI número 
..........................., e domicilio a efectos de notificacións en ……………………………………………..….., 
localidade …………………………..., C.P. ………...... EXPÓN: 

Enterado/a da convocatoria do proceso selectivo para a CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA A 
EXECUCIÓN DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA A 
CONCELLOS E AGRUPACIÓNS DE CONCELLOS DA PROVINCIA DA CORUÑA DE MENOS DE 
50.000 HABITANTES PARA A FINANCIACIÓN DO GASTO DE PERSOAL DAS OFICINAS DE 
TURISMO DURANTE O EXERCICIO 2022, e considerando que se reúnen todos e cada un dos 
requisitos establecidos na Base 3.ª da convocatoria (No caso de ter a condición de discapacidade, a 
súa compatibilidade acreditase coa correspondente certificación, e de precisar adaptación para a 
realización das probas farase constar a continuación),  

SOLICITA, a súa admisión ás probas de referencia, para o que acompaña a estes efectos a seguinte 
documentación:  

__ Fotocopia do DNI.  

__ Fotocopia da titulación requirida para o acceso ao posto. 

 Técnico superior en guía, información e asistencia turística, ou equivalente 

 Técnico en empresas e actividades turísticas, ou equivalente 

 Grao ou diplomatura en turismo ou equivalente homologado 

 Dobre grao en ciencias empresariais e turismo 

 Grao ou licenciatura en historia da arte 

 Grao ou licenciatura en humanidades 

 Grao ou licenciatura en xeografía e ordenación do territorio 

 Grao ou licenciatura en historia 
 

__ Relación dos méritos pola orde que se establece na convocatoria, unindo á dita relación os 
documentos xustificativos dos mesmos (orixinais ou fotocopias). Non serán tomados en consideración 
nin valorados os que non se acrediten debidamente en todos os seus extremos, no momento de 
presentación de instancias. O Tribunal non avaliará os méritos que non se aporten ou acrediten desta 
maneira.  

__ Fotocopia do CELGA 4 ou titulación equivalente. 

Outra documentación: 

 

Asemade reseña o seu correo electrónico ................................................................................................. 
e o seu teléfono móbil ........................................................ no que autoriza a facer as comunicacións 
que se consideren. 
 
Declara coñecer as Bases que rexen a presente convocatoria, polo que se compromete ó seu 
cumprimento. 

(LUGAR, DATA E SINATURA) 

 

 

A/a.- Sr. Alcalde – Presidente do Concello de Laxe 


