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4. Informacións e correccións de erros 
4.2. Correccións de erros 
 

Corrección de erros na publicación do acordo da Mesa do Parlamento do día 1 de 
agosto de 2017 polo que se convoca concurso para a provisión dos postos de 
técnico/a de asistencia parlamentaria, técnico/a superior de réxime interior e 
técnico/a de publicacións e polo que se aproban as súas bases reguladoras 

 
Advertidos dous erros materiais na publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia  
núm. 160, do 9 de agosto de 2017, do acordo da Mesa do Parlamento do día 1 de agosto 
de 2017 polo que se convoca concurso para a provisión dos postos de técnico/a de 
asistencia parlamentaria, técnico/a superior de réxime interior e técnico/a de publicacións 
e polo que se aproban as súas bases reguladoras, procédese á súa corrección nos 
seguintes termos: 
 
Na páxina 42860, onde di «b) Declaración de atoparse separado/a mediante expediente 
disciplinario do servizo de ningunha administración pública nin inhabilitado/a para o 
exercicio de funcións públicas, e de non padecer enfermidade ou discapacidade que 
impida o desempeño das correspondentes funcións (anexo 3)», debe dicir: «b) Declaración 
de non atoparse separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha 
administración pública nin inhabilitado/a para o exercicio de funcións públicas, e de non 
padecer enfermidade ou discapacidade que impida o desempeño das correspondentes 
funcións (anexo 3).» 
 
Na páxina 42866 debe substituírse o anexo 2 polo que se achega 
 
 
Santiago de Compostela, 11 de agosto de 2017 
Miguel Santalices Vieira 
Presidente 
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Anexo 2 
 

 SOLICITUDE DE ADMISIÓN A PROCESO SELECTIVO 

Selo do Rexistro 

 

CORPO SUPERIOR DO PARLAMENTO DE GALICIA 

 
 
Datos persoais: 
1º APELIDO 
 

2º APELIDO 
 

NOME 
 

DNI 
 

ENDEREZO (rúa, praza, número) 
 

LOCALIDADE 
 

CÓDIGO POSTAL 
 

PROVINCIA 
 

TELÉFONO 1 
 

TELÉFONO 2 
 

CORREO ELECTRÓNICO (o/a aspirante acepta recibir as comunicacións a través deste medio): 
 
 
DISCAPACIDADE (%) ADAPTACIÓN

 
 
 
Antigüidade: 

DENOMINACIÓN POSTO 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

GRUPO NIVEL DESDE ATA 

      
      

 
Traballo desenvolvido na administración parlamentaria en anteriores postos: 

DENOMINACIÓN POSTO 
Unidade 
administrativa 

GRUPO NIVEL DESDE ATA 

      
      
      
TIPO DE LICENZA, PERMISO, REDUCIÓN OU EXCEDENCIA DESDE ATA 
   
   
   

 

Tempo de permanencia nun posto de adscrición provisional a disposición da 
Presidencia: 

Data do cesamento  
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Orde de preferencia dos postos relacionados no anexo 1: 
 

DENOMINACIÓN 

1º  

2º  

3º  

 
A persoa que asina abaixo SOLICITA ser admitida no proceso selectivo ao que fai 
referencia esta solicitude e DECLARA que son certos os datos consignados nela, que 
reúne as condicións esixidas para o ingreso no corpo superior do Parlamento de Galicia 
e as especialmente sinaladas na convocatoria, e comprométese a probar 
documentalmente todos os datos que figuran nesta solicitude. 

 
 
 

Santiago de Compostela, ............ de ................................de 2017 
 

(Sinatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sr. presidente do Parlamento de Galicia 
 
 

Outros méritos que deban facerse constar de acordo coas bases da convocatoria: 
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
Outros méritos que o/a candidato/a desexe facer constar: 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
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