ANNEX II. MODEL SOL·LICITUD

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ DE CONVOCATÒRIA PER A UN
PROCÉS SELECTIU
Dades de la convocatòria
Procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball per operaris polivalents a
la brigada municipal (Exp. núm. 01.09.004.001.2018)
Dades personals
1r Cognom
Sexe
Home
Telèfon

2n Cognom

Nom

Data de naixement

NIF

Mòbil

Domicili

Codi postal

Nacionalitat

Dona

Localitat
Adreça e-mail

MANIFESTO:
Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies establertes a les bases
reguladores de la convocatòria i declaro acceptar les bases reguladores d’aquest procés selectiu.
SOL·LICITO:
Ser admès/a a la convocatòria per la constitució d’una borsa de treball d’operari polivalent a la
brigada municipal.
DECLARO:
Que són certes les dades que es manifesten.
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
Fotocòpia del DNI o de la nacionalitat que es tingui
Fotocòpia del certificat del nivell B1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
Fotocòpia del carnet de conduir de classe B.
Currículum vitae amb descripció i acreditació fefaent dels mèrits al·legats.
1.- Experiència professional
Serveis prestats a les administracions públiques en
característiques similars

un lloc de

treball de

Treball prestat en l’empresa privada en un lloc de treball de característiques similars /
període
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2.- Formació:
a) Formació reglada:
Nom del curs

Centre

Any realització

b) Formació complementària:
Nom del curs

El Bruc,

d

Centre

Durada en hores

Any realització

de 20

Signatura
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, s’informa que
els seves dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer del qual és titular l’Ajuntament del Bruc. La finalitat d’aquest fitxer
és gestionar la convocatòria de selecció en què participen com a part integrant de l’Ajuntament del Bruc. Amb aquesta
sol·licitud consenten en el tractament de les seves dades personals per a la finalitat indicada. Finalment, informem que poden
exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit al Registre General de
l’Ajuntament del Bruc, carrer Bruc del Mig, 55 08294-El Bruc, indicant clarament l’objecte de l’assumpte.
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