INSTÀNCIA GENÈRICA

SOL·LICITANT
Nom i cognoms o raó social

REPRESENTANT

DNI / NIF / CIF

(empleneu-ho només en cas que actueu en representació de la persona sol·licitant)

Nom i cognoms o raó social

DNI / NIF / CIF

DADES PER A NOTIFICACIONS

(si ompliu la casella del representant, les dades de notificació han de fer referència únicament al representant)

Domicili

Codi Postal

Correu electrònic

Telèfon fix

Vull rebre notificacions electròniques de l'Ajuntament

Sí

Població

Telèfon mòbil

No

Assumpte: Prendre part en la convocatòria de selecció d'una borsa de treball d'educadors/es
infantils
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD
PRIMER. Que vista la convocatòria anunciada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 29 de juliol de 2019, per
participar en el procés de selecció per conformar la borsa de treball d'educadors/es infantils mitjançant el sistema de concus oposició.
SEGON. Que creu reunir totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases referides a la data d'expiració de termini
de presentació de sol·licituds.
TERCER. Que declara conèixer les bases específiques de la convocatòria relatives a les proves de selecció per constituir la
borsa de treball d'educadors/es infantils.
Per tot això, SOL·LICITO que s'admeti aquesta sol·licitud per a les proves per al procés de selecció per a la constitució
d'una borsa de treball per a personal laboral i declaro sola la meva responsabilitat ser certes les dades que es consignen.

DOCUMENTACIÓ APORTADA
-Fotocòpia DNI o passaport.
-Fotocòpia de la titulació exigida o resguard d'haver abonat els drets per a la seva expedició.
-Acreditació del nivell de Suficiència de català (certificat C1) o equivalent.
-Acreditació del nivell Superior de coneixements de llengua castellana o nivell C2, si és el cas.
-Currículum vitae
-Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin
-Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals o Declaració jurada de l'aspirant.
-Altres

Porqueres,

Signatura de la persona sol·licitant / representant,

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE PORQUERES
- Informació bàsica de protecció de dades
- Responsable del tractament: Ajuntament de Porqueres.
- Finalitat: deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a efectes de
compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
- Legitimació: compliment d’obligació legal.
- Destinataris: altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
- Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament
adreçant-se a dpd@plaestany.cat
- Trobareu més informació a l’adreça a http://www.porqueres.cat/politica-de-privacitat/
Carrer Rubió i Ors, 1-7
17834 – Porqueres (Girona)
NIF: P1714600B

Telèfon: 972.57.01.02
correu-e: secretaria@porqueres.cat

