
CONCELLERÍA DE CONCELLERÍA DE 
DESENVOLVEMENTO LOCALDESENVOLVEMENTO LOCAL

INSCRICIÓN CURSO DE CONDUTOR/A DEINSCRICIÓN CURSO DE CONDUTOR/A DE
CARRETAS ELEVADORASCARRETAS ELEVADORAS

DATOS PERSOAIS:

NOME:

APELIDOS:

DNI:

IDADE:

TELÉFONO/S DE CONTACTO:

DIRECCIÓN:

DOMICILIO DE 
EMPADROAMENTO:
INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE 
EMPREGO NO SPE:

Esta actividade, que se rexe pola norma pública municipal aprobada pola Concelleira responsable do servizo o
15/07/15 e polos criterios específicos establecidos para esta convocatoria, terá carácter gratuito e público, e
destinarase  preferentemente  a  persoas  desempregadas  inscritas  no  SEPEG  como  desempregados/as  (non
mellora de emprego), empadroadas en Nigrán (dato que autorizan a comprobar no Padrón Municipal de xeito
directo  por  parte  deste  concello)  e  que  se  adecúen  á  natureza  e  finalidade  do  curso,  en  función  do  que
manifesten nesta ficha, no cuestionario anexo a esta solicitude e no CV obrigatorio.

Pola presente sinatura, SOLICITO a miña participación nesta actividade, DECLARO que todos os datos desta
ficha e do CV que achego son certos e que non teño ningún tipo de problema médico (psíquico e/ou físico)
que me impida realizar o curso de forma correcta e traballar  no sector ao que vai  dirixido,  ACEPTO a
normativa reguladora  da formación do Concello  de Nigrán e os  criterios específicos  de selección desta
actividade e AUTORIZO o tratamento dos meus datos, de acordo coa normativa vixente. 

DATA: SINATURA:

 Inscrición: dende o 29/08/2016 ata o 05/09/2016, no Rexistro Xeral do Concello.

 Comunicación telefónica do resultado da selección só ás persoas admitidas: 07 de setembro.

 Datas de realización: do 12 ao 16 de setembro.

 Horario e Lugar: Teoría: días 12 e 13 de setembro, das 10:00 ás 14:00 horas, no Centro Antena de Nigrán.
Práctica: días 14, 15 e 16 de setembro a partir das 09:00 horas (ata un total de 16 horas), no Polígono de A
Pasaxe.

 Duración  total: 24 horas.

 Documentación IMPRESCINDIBLE  : Ficha e enquisa de inscrición COMPLETAMENTE CUBERTA E ASINADA;
Fotocopia  da  tarxeta  de  demandante  e  emprego  (no  caso  de  ser  seleccionado/a  deberá  presentar
Certificado de períodos de inscrición); Fotocopia do DNI e Curriculum Vitae actualizado.

Nota: Avisarase telefónicamente só aos/ás candidatos/as seleccionados/as.
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CONCELLERÍA DE CONCELLERÍA DE 
DESENVOLVEMENTO LOCALDESENVOLVEMENTO LOCAL

ENQUISA CURSO DE CONDUTOR/A DE CARRETASENQUISA CURSO DE CONDUTOR/A DE CARRETAS
ELEVADORASELEVADORAS

ÉÉ  OBRIGATORIOOBRIGATORIO  RESPOSTARRESPOSTAR  AA  TODASTODAS  ASAS  PREGUNTASPREGUNTAS: : DEIXARDEIXAR  UNHAUNHA ( (SALVOSALVO  AA    
QUINTAQUINTA) ) ENEN  BRANCOBRANCO, , IMPLICAIMPLICA  AUTOMÁTICAMENTEAUTOMÁTICAMENTE  QUEDARQUEDAR  FÓRAFÓRA  DESTADESTA    

SELECCIÓNSELECCIÓN    
PODERÁPODERÁ  PEDIRSEPEDIRSE  ACREDITACIÓNACREDITACIÓN  DEDE  TODATODA  AA  INFORMACIÓNINFORMACIÓN  CONTIDACONTIDA  NESTANESTA  FICHAFICHA      

1) ¿Ten vostede coñecementos na materia que será impartida neste curso?:
a) Non.
b) Si. Indique cales son:

2) Sinale a/s causa/s pola/s que está interesado/a  en realizar este curso (máximo
dúas).

a) Por desenvolvemento persoal. 
b) Creo que é un oficio con futuro e boas saídas profesionais. 
c) Quero acadar algunha cualificación profesional nalgunha rama, porque non teño ningunha. 
d) Creo que este curso complementará a miña formación e/ou experiencia. 
e) Outras: 

3) Pensando neste curso como saída laboral, sinale a/s situación/s na/s que vostede
se atopa (máximo dúas).

a) Con esta formación, penso que non me resultará difícil atopar traballo. 
b) Con  esta  formación,  poderei  acreditar  uns  coñecementos  que  xa  teño  pero  non  podo

demostrar documentalmente, e que me permitirán insertarme laboralmente. 
c) Aínda que non penso en traballar neste sector neste momento, toda formación resulta válida

para complementar e mellorar o meu CV. 
d) Con esta formación, serei contratado/a nunha empresa coa que xa teño establecido contacto.
e) Con esta formación, colocareime pola miña conta. 
f) Necesito traballar. 
g) Con esta formación, tras analizar a situación do mercado laboral, creo que poderei redirixir a

miña carreira profesional hacia un novo sector. 
h) Outras:

4) ¿Qué cualidades, competencias e habilidades pensa que debe posuir un/ha bo/a
conductor/a de carretas elevadoras? ¿Cales ten vostede?

5)  Outras  observacións.  Pode  engadir,  voluntariamente,  toda  a  información  e/ou
datos que considere relevantes para a selección do alumnado deste curso. 

SINATURA:
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	é obrigatorio respostar a todas as preguntas: deixar unha (salvo a quinta) en branco, implica automáticamente quedar fóra desta selección
	poderá pedirse acreditación de toda a información contida nesta ficha

