
Ingreso de taxas en  ABANCA Cta. Nº ES02 2080 0092 1631 1000 0018 

 

   CONCELLO DE IRIXOA (A CORUÑA)      

 

 

 

INSTANCIA DE SOLICITUDE PARA  POSTO DE "XEFE"  

(BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2018) 
 

D/Dna.___________________________________________________, de ____ anos de 

idade, de profesión______________________, DNI nº__________________ e domicilio en 

_________________________________________, municipio de_____________________ , 

código postal _________________ e teléfono nº ______________________ 

 

E X P Ó N  : 
 

1. Que está enterado/a da convocatoria de contratación laboral temporal dos postos de "xefe" 

da brigada municipal de prevención de incendios 2018.  
 

2. Que coñece con detalle as bases da convocatoria aprobadas por acordo da Xunta de 

Goberno Local do 25-5-2018, en especial que o proceso selectivo e formativo será realizado 

por unha empresa auxiliar, nas datas, horas e lugares que estableza. 
 

Estando interesado/a na provisión de tal praza laboral temporal con xornada de 40 horas 

semanais 
 

S O L I C I T A  : 
 

a súa admisión ao proceso selectivo por reunir todas e cada unha das condicións esixidas na 

base 2ª da convocatoria, para o que axunta a seguinte documentación: 
 

-fotocopia do DNI. 
 

- informe de saúde. 
 

-fotocopia do título esixido: _______________________________________. 
 

- xustificante de pago dos dereitos de exame (18 euros, ou no seu caso de 9 euros se 

acredita documentalmente ser parado cos requisitos establecidos nas bases). 
 

-fotocopia do permiso de condución. 
 

-outros documentos (especificar): ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ . 
 

OBSERVACIÓNS: 
 

DECLARO que as copias aportadas son reprodución exacta dos orixinais que me 

comprometo a presentar para verificación no caso de que sexa requirido. 
 

Irixoa, __ de xuño de 2018 

O/A SOLICITANTE 
 

 

 

 

 

 

Sr. alcalde                                                                                        CONCELLO DE IRIXOA 



Ingreso de taxas en  ABANCA Cta. Nº ES02 2080 0092 1631 1000 0018 

 

   CONCELLO DE IRIXOA (A CORUÑA)      

 

 

 

 

INSTANCIA DE SOLICITUDE PARA  POSTO DE "PEÓN" 

(BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2018) 
 

D/Dna.___________________________________________________, de ____ anos de 

idade, de profesión______________________, DNI nº__________________ e domicilio en 

_________________________________________, municipio de_____________________ , 

código postal _________________ e teléfono nº ______________________ 

 

E X P Ó N  : 
 

1. Que está enterado/a da convocatoria de contratación laboral temporal dos postos de "peón" 

da brigada municipal de prevención de incendios 2018.  
 

2. Que coñece con detalle as bases da convocatoria aprobadas por acordo da Xunta de 

Goberno Local do 25-5-2018, en especial que o proceso selectivo e formativo será realizado 

por unha empresa auxiliar, nas datas, horas e lugares que estableza. 
 

Estando interesado/a na provisión de tal praza laboral temporal con xornada de 40 horas 

semanais 
 

S O L I C I T A  : 
 

a súa admisión ao proceso selectivo por reunir todas e cada unha das condicións esixidas na 

base 2ª da convocatoria, para o que axunta a seguinte documentación: 
 

-fotocopia do DNI. 
 

- informe de saúde. 
 

- xustificante de pago dos dereitos de exame (16 euros, ou no seu caso de 8 euros se 

acredita documentalmente ser parado cos requisitos establecidos nas bases). 
 

-outros documentos (especificar): ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ . 
 

OBSERVACIÓNS: 
 
 

DECLARO que as copias aportadas son reprodución exacta dos orixinais que me 

comprometo a presentar para verificación no caso de que sexa requirido. 
 

Irixoa, __ de xuño de 2018 

O/A SOLICITANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. alcalde                                                                                        CONCELLO DE IRIXOA 



Ingreso de taxas en  ABANCA Cta. Nº ES02 2080 0092 1631 1000 0018 

 

   CONCELLO DE IRIXOA (A CORUÑA)      

 

 

 

 

INSTANCIA DE SOLICITUDE PARA  POSTO DE "PEÓN CONDUTOR" 

(BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2018) 
 

D/Dna.___________________________________________________, de ____ anos de 

idade, de profesión______________________, DNI nº__________________ e domicilio en 

_________________________________________, municipio de_____________________ , 

código postal _________________ e teléfono nº ______________________ 

 

E X P Ó N  : 
 

1. Que está enterado/a da convocatoria de contratación laboral temporal do posto de "peón 

condutor" da brigada municipal de prevención de incendios 2018.  
 

2. Que coñece con detalle as bases da convocatoria aprobadas por acordo da Xunta de 

Goberno Local do 25-5-2018, en especial que o proceso selectivo e formativo será realizado 

por unha empresa auxiliar, nas datas, horas e lugares que estableza. 
 

Estando interesado/a na provisión de tal praza laboral temporal con xornada de 40 horas 

semanais 
 

S O L I C I T A  : 
 

a súa admisión ao proceso selectivo por reunir todas e cada unha das condicións esixidas na 

base 2ª da convocatoria, para o que axunta a seguinte documentación: 
 

-fotocopia do DNI. 
 

- informe de saúde. 
 

- xustificante de pago dos dereitos de exame (16 euros, ou no seu caso de 8 euros se 

acredita documentalmente ser parado cos requisitos establecidos nas bases). 
 

-fotocopia do permiso de condución. 
 

-outros documentos (especificar): ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________  . 
 

OBSERVACIÓNS: 
 

OPCIÓN A OUTROS POSTOS: no caso de non resultar seleccionado para o posto de peón 

condutor opto subsidiariamente  ao de 

                                                            - peón            
 

DECLARO que as copias aportadas son reprodución exacta dos orixinais que me 

comprometo a presentar para verificación no caso de que sexa requirido. 
 

Irixoa, __ de xuño de 2018 

O/A SOLICITANTE 
 

 

 
 

 

 

Sr. alcalde                                                                                        CONCELLO DE IRIXOA 


