Ajuntament de Jorba
(Anoia)
SOL.LICITUD PER PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL DEL PLA D’OCUPACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE JORBA, FINANÇAT PER LA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
DADES PERSONALS
Nom i cognoms:

DNI/NIF:

Tipus via:

Nom via:

Núm.:

Esc.:

Telèfon  :

Pis/Porta:

CP:

Telèfon mòbil  :

Municipi:

E-mail @ :

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment en aplicació del que disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny. A
aquest efecte, facilito a la present sol.licitud, el correu electrònic i telèfon mòbil.
Autoritzo l’Ajuntament de Jorba a obtenir d’altres administracions, les dades que siguin necessàries per poder tramitar aquesta
sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Fotocòpia del DNI/NIE

Currículum vitae actualitzat

Certificat d’escolaritat o d’estudis primaris

Informe de vida laboral recent

Targeta de demandant d’ocupació actualitzada

Documentació acreditativa de no percebre prestació ni
subsidi d’atur.

Permís de conduir.
ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (enumerada al revers d’aquesta sol.licitud)
Contractes de treball

Títols o certificats de formació

DECLARO
. Que reuneixo tots els requisits exigits a la convocatòria i puc acreditar-los documentalment.
. Que totes les dades facilitades són certes i que accepto íntegrament les bases.

SOL.LICITO
Ser admès/esa en el procés selectiu convocat per a la provisió del lloc de treball abans indicat.
A .......................... el ......... de juliol de 2017.
Signatura,

Il.lm. Sr./a. Alcalde/essa de l’Ajuntament de Jorba
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les vostres dades seran incorporades
a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Jorba. La finalitat del qual és la gestió dels expedients d’activitats sotmesos a règim d’intervenció administrativa.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit al Registre General de l’Ajuntament de Jorba, c. Major, núm. 2 de Jorba
(CP 08719), adjuntant còpia del document d’identitat.
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Ajuntament de Jorba
(Anoia)
CONTRACTES DE TREBALL
Temps treballat

Empresa

Categoria

CERTIFICATS DE FORMACIÓ O TÍTOLS DIFERENTS DEL QUE ES REQUEREIX
Certificat o títol

Hores lectives

ALTRA DOCUMENTACIÓ APORTADA (Definiu-la)
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