IL·LM. SR/A. PRESIDENT/A. DE L’EMD DE VALLDOREIX

SOL·LICITO ser admès/a. a la convocatòria indicada en aquest document.
Convocatòria:
CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA. FUNCIONARI DE CARRERA ADSCRIT AL
LLOC DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA. D’ATENCIÓ CIUTADANA, I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA
DE TREBALL.
Denominació: Administratiu/va. adscrit al lloc de treball d’administratiu/va. d’atenció ciutadana.
Grup: C1

1.- Dades del sol·licitant
Cognoms i Nom

DNI

Carrer
Població

Núm.
Codi Postal

Pis
Telèfon

Porta
Tel. Mòbil

Adreça electrònica

2.- Fets i motivacions
1. DECLARO que conec les Bases d’aquesta convocatòria i reuneixo tots els requisits exigits i les
condicions per treballar a l’Administració.
2. DECLARO que son certes totes les dades que consigno en aquesta sol·licitud.

3.- Documents aportats
MANIFESTO que adjunto la documentació següent -d’acord amb el que disposa la base 5. B) - :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. -

***Quan es presenti electrònicament, la documentació que es relaciona en aquest apartat, s’haurà
d’adjuntar amb la mateixa numeració i nom, en format .PDF / .DOC
*** Recordar que la manca de compulsa o autenticació de la documentació que així es determina
en la base de la convocatòria, és motiu d’exclusió de participació de la mateixa.

4.- Data i signatura
Valldoreix,_____ de _______________de 2018

Autoritzo al tractament de les meves dades de caràcter personal:
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal
que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta del procés selectiu, així com la publicitat d’aquestes dades, de
conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal. En cas de no consentir el tractament de
les seves dades personals ho haurà de senyalar expressament en la casella corresponent.

