Ajuntament de Cervelló

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL
1.- Dades de la convocatòria
CONTRACTACIÓ D’UN/A TÈCNIC/A DE SUPORT DINAMITZADOR PEL SERVEI SOCIO EDUCATIU LA NAU DINS DE PLA
D’OCUPACIÓ MUNICIPAL 2017 DE L’AJUNTAMENT DE CERVELLO FINANÇAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DINS EL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL 2017-2018, DEL PLA “XARXA DE
GOVERNS LOCALS 2016-2019” (expedient SGOT/89/2017/RH)
Inici dia presentació instàncies:

27 d’octubre de 2017

Finalització dia presentació instàncies:

8 de novembre de 2017

Perfil professional al que s’opta:

Tècnic de suport dinamitzador

2.- Dades del/de la sol·licitant
Nom i cognoms

DNI

Domicili (carrer o plaça) /

Núm.

Població

Pis

Província

Telèfon

Codi postal

Adreça de correu electrònic

Jo, sotasignant, SOL·LICITO ser declarat/da admès/sa a la convocatòria a què es refereix aquest document i DECLARO que
reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases referides en la data d’expiració del termini de presentació de la
sol·licitud i que són certes les dades que hi consigno.
Documentació a presentar per ser admès/ a en el procés selectiu:







Còpia del DNI/NIE
Còpia del títol exigit a la convocatòria o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició.
Currículum vitae i documentació acreditativa dels mèrits i dels criteris socials al·legats.
Còpia document actualitzat d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació
Informe del Servei d’Ocupació de Catalunya sobre la situació laborals i la situació administrativa actual
Informe de vida laboral actualitzat ( a partir del dia 24 d’octubre de 2017)

Altre documentació a presentar, si és el cas,


Document acreditatiu dels coneixements de llengua catalana, per tal de quedar exempt de la prova de català

Cervelló,

de

de 2017

Signatura de la persona sol·licitant

Sr. alcalde de l’Ajuntament de Cervelló
D’acord amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades
seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre General de documents de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Cervelló i que poden ser objecte d’inclusió
en altres fitxers automatitzats municipals per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol de les Oficines
d’atenció ciutadana d’aquest Ajuntament.

