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Sol·licitud de convocatòria per la selecció de personal

Dades identificatives
Nom Cognoms DNI

Sempre que sigui possible, vull rebre notificacions per mitjans electrònics: Sí No

Adreça Població Codi Postal

Correu electrònicTelèfonEdat

Fets i motivació
El/la sol·licitant manifesta que coneix les bases d’aquesta convocatòria i que reuneix tots els requisits exigits per participar-hi.

DNI / NIE / Passaport

Declaracions responsables: declara,
*   No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de la funció públic, ni haver estat separat/ada del servei de 

l'Administració pública, mitjançant expedient disciplinari. 

*   No estar afectat/ada per causes d'incompatibilitat o incapacitat, segons el que estableix la normativa d'incompatibilitats 

del personal al servei de les administracions públiques.

Sol·licita:
Ser admès/admesa a les proves selectives a què es refereix la present instància, declarant que són certes les dades 

consignades i que aporta la següent documentació especificada a les bases que regulen la convocatoria:

Permís de conducció

Comprovant de pagament de la taxa

Titulació exigida

Vida laboral

Certificat acreditatiu del nivell exigit de català

Cúrrículum vitae Annexos II i III de les bases de sel·lecció

, de de 

Signatura:

President del Consell Comarcal de la Selva
Informació bàsica de protecció de dades 
Responsable del tractament: Consell Comarcal de la Selva. 
Finalitat: Perticipar en el procés de selecció de personal de la plaça indicada a la sol·licitud. 
Legitimació: Compliment d'obligació legal. 
Destinataris: Altres Administracions Públiques en l'àmbit local, autonòmic o estatal. 
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació i altres drets sobre les dades de dades, adreçant-se Consell 
Comarcal de la Selva. 
Trobareu més informació a l'adreça https://www.selva.cat/protecciodedades 

Denominació de la plaça
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Sempre que sigui possible, vull rebre notificacions per mitjans electrònics:
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Fets i motivació
El/la sol·licitant manifesta que coneix les bases d’aquesta convocatòria i que reuneix tots els requisits exigits per participar-hi.
Declaracions responsables: declara,
*   No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de la funció públic, ni haver estat separat/ada del servei de l'Administració pública, mitjançant expedient disciplinari.
*   No estar afectat/ada per causes d'incompatibilitat o incapacitat, segons el que estableix la normativa d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
Sol·licita:
Ser admès/admesa a les proves selectives a què es refereix la present instància, declarant que són certes les dades consignades i que aporta la següent documentació especificada a les bases que regulen la convocatoria:
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