
1  
Fundación Cidade da Cultura de Galicia 
Edificio CINC (3º andar), Monte Gaiás 
15707, Santiago de Compostela 
T.: (+34) 881 997 564, F.: (+34) 881 997 577 
cidade.cultura@xunta.gal 
www.cidadedacultura.gal 

ANEXO II 

PROCESO SELECTIVO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN, POLA QUENDA DE ACCESO 
LIBRE E MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO, PARA O INGRESO EN PRAZAS DE PERSOAL 
LABORAL FIXO DA FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA 

DATOS PERSOAIS 

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA 

PARROQUIA LUGAR 

CÓDIGO 
POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO 

PRAZAS ÁS QUE OPTA (marcar) 

Categoría 

Arquitecto/a 

Auxiliar Administrativo 

Auxiliar Administrativo (quenda discapacidade) 

Auxiliar Producción 

Coordinador/a Área Visitas/eventos 

Encargado/a estruturas escénicas 

Encargado/a traballos Oficina Técnica 

Oficial 1º Administrativo/a 

Oficial 2º Administrativo/a 

Oficial 2ª Administrativo/a-Secretaría de dirección (quenda discapacidade) 

Técnico/a economista experto entidades sen fins lucro 

Técnico/a especialista en deseño gráfico 

Técnico/a especialista eventos 

Técnico/a especialista en  patrocinios e relacións externas 

Técnico/a especialista en servizos educativos e mediación 

Técnico/a responsable emprendemento 

Técnico/a xestión exposicións 

Técnico/a xurídico experto/a entidades sen fins lucro 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Que posúe as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas necesarias para o desempeño das 
correspondentes funcións ou tarefas e que non ten sido separada/o, nin despedida/o, 
mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración Pública ou 
entidade pertencente ao sector público, nin se atopa en situación de inhabilitación absoluta 
ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos, por resolución xudicial, 
cando se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do cal a persoa foi 
separada ou inhabilitada. 

Que, no caso de presentarse pola cota de reserva de discapacidade, ten recoñedida a 
condición legal de persoa con discapacidade cun grao de discapacidade igual ou superior ao 
33%, na data da publicación da presente convocatoria. 

Que en relación coa comprobación de datos que figura na base 1.3.3. 

Consinte expresamente a súa consulta 
Oponse expresamente a súa consulta (neste caso, deberá presentar a documentación 
que figura na base 1.3.3.) 

DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA: 

Copia de documento xustificativo de estar en posesión, ou en condicións de obtelo antes da 
publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia da resolución das persoas aspirantes que 
superan o proceso selectivo, do título esixido como requisito ou a súa equivalencia. 

Copia da sentenza xudicial no que se recoñeza a ocupación con carácter temporal das prazas 
obxecto da convocatoria, para os supostos previstos no anexo I. 

No suposto de non ter a nacionalidade española, documentación acreditativa de cumprir 
calquera das condicións previstas no artigo 52.1 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego 
público de Galicia, regulador do acceso ao emprego público de persoas nacionais doutros 
Estados. 

Xustificante da condición de persoa con discapacidade 

Copia do título do Celga 3 ou Celga 4 ou do título equivalente debidamente homologado de 
acordo coa disposición adicional segunda da Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan 
os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (DOG núm. 
146, do 30 de xullo), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014 (DOG núm. 34, do 19 de 
febreiro) 

Naqueles postos sinalados no anexo I (ver “outros requisitos”), certificación negativa do 
Rexistro Central de delincuentes sexuais, tal e como se especifica no amentado Anexo. 

Relación  dos méritos alegados para a súa valoración na fase de concuso, xunto con copia 
da documentación xustificativa destes, ordeada segundo a seguinte clasificación: 
MÉRITOS RELACIONADOS COA EXPERIENCIA PROFESIONAL (PUNTO III.1.1.1.) 
MÉRITOS RELACIONADOS COA FORMACIÓN (PUNTO III.1.1.2 a) 
MÉRITOS RELACIONADOS CO GALEGO (PUNTO III.1.1.2 b) 

Lugar e data 
Sinatura dixital 

Unidade de destino: XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E 
UNIVERSIDADES. SECRETARÍA XERAL TÉCNICA  
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