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Rexistro de presentación

Rexistro de entrada

SOLICITUDE DE ADMISIÓN AO CONCURSO PARA SER NOMEADO FISCAL SUBSTITUTO
Convocado por ORDE MINISTERIAL do ......... de ......................................... de ..............
1. DATOS DO SOLICITANTE

Núm. DNI ou pasaporte ou

Nome e apelidos
NIF

Nome dos pais

Data de nacemento Día

Mes

ano

Lugar

2. DATOS RELATIVOS Á SOLICITUDE

ADVERTENCIA:
Nas Comunidades Autónomas con lingua cooficial, existe á súa disposición este impreso en lingua vernácula

Títulos académicos oficiais

Centro de expedición

A esta solicitude acompañan os seguintes documentos:

Prazas solicitadas, por orde de preferencia, nas fiscalías de:

Título de Doutor en Dereito
Título de Licenciado en Criminoloxía
Anos de exercicio de tarefas indicadas

nas bases da
convocatoria
Exercicio superado da oposición de ingreso no Corpo de
....................................................................................................
Aprobado/s ....... exercicios da oposición ás carreiras xudicial ou
fiscal
Exercido/s .... ano/s de docencia universitaria no centro ....... da
Universidade de ..........................................................................
Coñecemento do dereito e lingua autonómica (se procede,
segundo as bases da convocatoria)
(Encha cun

3. DATOS RELATIVOS Á NOTIFICACIÓN

a opción elixida

Para os efectos de notificación, o interesado sinala como medio preferente:
Correo
Núm. de fax:
electrónico:

Servizo postal

Mensaxería

e como lugar:
Primeiro domicilio de notificación:

Domicilio particular

Avda., rúa ou praza:

Domicilio laboral

Outro domicilio
Localidade:

Provincia:

País:

Segundo domicilio de notificación:
Avda., rúa ou praza:

Domicilio particular

Provincia:

Código Teléfono núm.:

Domicilio laboral
Outro domicilio
Localidade:

País:

enderezo correo electrónico:
sg_relaciones@mju.es

Código postal:

CódigoTeléfono núm.:

Lugar e data

SR. /SRA. FISCAL XERAL DO ESTADO

Código postal:

Sinatura

Ver instrucións
para encher ao dorso

C/ FORTUNY, 4
28071 MADRID

SOLICITUDE DE ADMISIÓN AO CONCURSO PARA FISCAL SUBSTITUTO
INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR O IMPRESO

X E R A I S:
O documento deberá cubrirse a máquina ou con letras maiúsculas, sen emendas nin riscos.
Non escribir nos espazos correspondentes aos recadros punteados.

E S P E C Í F I C A S:
PREVIA:
Concurso convocado por Orde ministerial de: Indicar data.
1.- DATOS DO SOLICITANTE:
Nome e apelidos: Indicarase o nome e os apelidos completos do solicitante.
Número do documento nacional de identidade ou pasaporte ou número de identificación fiscal: Tacharase o que
non corresponda e consignarase o número que proceda no recadro.
Nome dos pais: Indicaranse o nome do pai e o da nai.
Data de nacemento: Consignaranse o día, mes e ano, así como o lugar de nacemento.
2.- DATOS RELATIVOS Á SOLICITUDE:
Títulos académicos oficiais/Centro de expedición: Indicaranse os títulos posuídos e o Centro en que foron expedidos.
A esta solicitude acompañan os seguintes documentos: Porase un “X” nos recadros correspondente aos documentos
presentados de entre os que figuran neste apartado.
Prazas solicitadas: Consignaranse, por orde de preferencia, as fiscalías en que se solicita ser nomeado fiscal substituto.
3.- DATOS RELATIVOS Á NOTIFICACIÓN :
O solicitante consignará cun “X” o medio preferente para a notificación de entre os indicados expresamente no impreso (fax,
correo electrónico, servizo postal e mensaxería). Cando o medio preferente non fose ningún destes, marcarase o apartado de
“Outros”, indicándose a continuación o mesmo. No que respecta ao enderezo de correo electrónico poderase escribir en
minúsculas, se así corresponde.
Como lugar para primeiro domicilio de notificación sinalarase cun “X” a opción elixida entre as existentes no impreso
(domicilio particular, domicilio laboral ou outro domicilio).
Indicarase o tipo de vía pública (avda., rúa ou praza), coa denominación e número que corresponda.
Localidade: Sinalarase a localidade correspondente ao domicilio.
Código postal: Consignaranse os díxitos correspondentes ao código postal do domicilio indicado.
Provincia e país: Indicaranse a provincia e o país aos que pertence o domicilio indicado.
Código e teléfono: Indicarase o número telefónico completo (nove díxitos) do solicitante.
No suposto de que se queira facilitar un segundo domicilio de notificación, seguiranse as mesmas instrucións para cubrir.

LUGAR E DATA: Indicarase o lugar e a data en que se cubre o impreso.
SINATURA: Asinarase o impreso de solicitude.

