REGISTRE GENERAL

AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP
Tel. 977 826 010 – Fax 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat
Pl. de la Vila, 1 – 43340 MONTBRIÓ DEL CAMP

SOL·LICITUD DE FEINA AMB CONVOCATÒRIA
En/Na
i domicili a
codi postal
telèfon fix
com a representant de

amb DNI/NIF
municipi
telèfon mòbil

adreça electrònica

núm.

amb DNI/NIF

Si voleu rebre avisos, indiqueu el mitjà pel qual els voleu rebre:
Per SMS:

Per correu electrònic:

Dades de la sol·licitud
Denominació de la plaça convocada:
L’aspirant sol·licita ser admès/a a participar en el procés selectiu a què es refereix la present instància i declara sota
jurament/promesa:
• que coneix el contingut íntegre de les bases, que les accepta sense reserves
• que reuneix les condicions i requisits exigits en les mateixes
• que no incorre en cap de les causes d’incompatibilitat ni d’inhabilitació que es preveuen a les bases
• que no pateix cap malaltia o defecte físic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies del lloc de
treball per el qual es crea la borsa de treball
• que són certes totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud, així com la documentació adjunta, i que sé
que la falsedat en les dades declarades o de la documentació aportada per a l’acreditació de les
circumstàncies determinants dels criteris de valoració comportarà l’exclusió de la sol·licitud, sens perjudici de
l’exigència de responsabilitats d’altre odre en que pugés incórrer
Documentació que aporta el sol·licitant
Currículum vitae
Fotocòpia del DNI o document identificatiu
Fotocòpia de la documentació acreditativa dels coneixements de les llengües oficials
Fotocòpia de la documentació acreditativa de la trajectòria professional i dels mèrits al·legats
Altra documentació acreditativa que hagi de ser subjecte de valoració:

Montbrió del Camp,
(signatura)

de/d’

de 20

FORMZ601.02-20/09/2017

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la
persona interessada que les dades facilitades seran objecte de tractament i s’incorporaran, per gestionar la seva sol·licitud,
en el fitxer automatitzat de Registre d’Entrades i Sortides, responsabilitat de l’Ajuntament de Montbrió del Camp.
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació,
en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a aquest Ajuntament, amb domicili a la Pl. de la Vila, 1,
o mitjançant l’adreça electrònica protecciodades@montbriodelcamp.cat.

