AJUNTAMENT DE BALSARENY

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A
PLAÇA, PER SUBSTITUCIÓ, D’EDUCADOR/A SOCIAL
SOL·LICITANT
Nom i cognoms:

NIF:

Domicili:
CP  :

Municipi:
Telèfon  :

Telèfon mòbil  :

E-mail @ :

EXPOSO:
Que m’he assabentat de la convocatòria per a la provisió interina d’una plaça, per substitució
d’educador/a social.
Que conec el contingut de les bases publicades amb l’anunci de la convocatòria, les quals accepto.
Que compleixo els requisits i les condicions per poder participar en aquesta convocatòria i, alhora,
declaro que són certes les dades consignades.
Que acompanyo a aquesta instància:

x Currículum personal o professional

Fotocòpia del DNI
Fotocòpia de titulació

Fotocòpia certificat nivell C català o equivalent

Fotocòpia documentació acreditativa de mèrits (Vida laboral + full de salari i/o contracte + cursos realitzats)
Fotocòpia permís de conducció classe B
Certificat de serveis prestats i documentació acreditativa en cas d’experiència a l’Administració Pública

SOL·LICITO:
Ser admès/esa a la convocatòria a que es refereix aquesta sol·licitud.

Marqueu la casella si voleu rebre comunicacions i notificacions relacionades amb aquesta sol·licitud per mitjans electrònics
(consulteu les condicions del servei a: www.balsareny.cat/seu_electronica/enotum.htm)

Signatura sol·licitant,

Balsareny, ......... de .................................. de 20.......

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, us informem que les vostres dades seran
incloses al fitxer denominat “Personal de l’Ajuntament”, del qual és responsable aquest ajuntament, amb la finalitat de les gestions i notificacions
administratives pertinents a la vostra sol·licitud i que les vostres dades no seran cedides sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza
una llei; a més, seran objecte de tractament fins que finalitzi el termini establert a la convocatòria per a la borsa de treball. Per exercir el dret
d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigiu-vos al Registre General de l’Ajuntament, a l’adreça indicada, tot adjuntant còpia del vostre DNI
o document identificatiu.

