SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL
AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE BENIFALLET
Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

DADES DE LA CONVOCATÒRIA*:
NÚM CONVOCATÒRIA: 001/2020
TORN: LLIURE
DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA: BORSA DE TREBALL. PERSONAL INFORMADOR
TURÍSTIC
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER MÀXIMA URGÈNCIA: CONCURS DE
VALORACIÓ DE MÈRITS

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT*:
NOM:
1er COGNOM:
DNI :
NACIONALITAT:
DISCAPACITAT:
SI
NO

2on COGNOM:
Núm. DOCUMENT:
DATA NAIXEMENT:
ADAPTACIONS SOL·LICITADES:
Temps
Mitjans (especifiqueules): .........................

MITJA DE NOTIFICACIÓ*:
Notificació en paper
DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS EN PAPER*:
DOMICILI:
PROVINCIA:
MUNICIPI:

CODI POSTAL:

Notificació electrònica
La notificació electrònica es practicarà mitjançant compareixença a la seu electrònica de l’Ens.
Addicionalment, les persones interessades podran indicar l’adreça de correu electrònic i/o
dispositiu electrònic amb la finalitat de rebre un avís de l’enviament o posada a disposició de la
notificació electrònica.

DADES A EFECTES D’AVÍS DE LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
Adreça electrònica:
Tel. mòbil:
EXPOSO: Que vull participar a la convocatòria a dalt indicada, per la qual cosa aporto
els següents:

DOCUMENTS A PRESENTAR:

Fotocòpia simple NIF o NIE
Fotocòpia simple de la titulació requerida, si és el cas
Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana i castellana, si és el cas,
exigits en la convocatòria (original o fotocòpia compulsada)
Currículum Vitae actualitzat
Fotocòpia simple dels documents justificatius dels mèrits al·legats
Còpia del justificant d’haver satisfet la taxa pels drets d’examen (si n’hi ha)
Altres (si n’hi ha)
He participat i obtingut plaça/lloc en un procés de selecció de personal a aquest Ens de
............................ on hi havia establerta una prova de català del mateix nivell o superior
al requerit per a aquesta convocatòria:
SI

NO

Codi convocatòria: ....
Any convocatòria: ...
M’oposo a que l’Ens accedeixi electrònicament als meus documents/dades,
mitjançant les xarxes corporatives o consulta a les plataformes d’intermediació de dades
o altres sistemes electrònics habilitats per la qual cosa presento els documents que es
relacionen a continuació i que formen part de la documentació requerida.
En cas de no oposar-me, NO aporto la documentació/dades, que estan disponibles
electrònicament, amb indicació de l’òrgan davant el que ho vaig presentar i la data de
presentació:
DOCUMENTS/DADES APORTO
(marqueu amb X)
REQUERIDES
1.
2.
3.
4.
...

NO APORTO amb indicació de l’òrgan
davant el que es va presentar i la data
de presentació
Òrgan: ...
Data: ....
Òrgan: ...
Data: ....
Òrgan: ...
Data: ....
Òrgan: ...
Data: ....
Òrgan: ...
Data: ....

PAGAMENT DE TAXES:
Si aquest tràmit està subjecte al pagament de la/es taxa/es corresponent/s mitjançant
autoliquidació s’haurà de presentar el justificant bancari corresponent juntament amb la
instància.
SOL.LICITO que m’admeteu a la convocatòria a dalt indicada i DECLARO que són
certes les dades que s’hi consignen i que reuneixo totes i cadascuna de les condicions
exigides en les corresponents bases específiques.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable
Finalitat

Ajuntament de Benifallet
Gestió dels processos de selecció i provisió del personal de l'Ens

Drets

Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les quan correspongui,
oposar-se al tractament, sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, si
s’escau.
Trobareu més informació al catàleg de serveis de l’ens local

Informació
addicional

Lloc, data i signatura

