Netejar formulari
Imprimir

Sol·licitud de convocatòria per la selecció de personal
Denominació de la plaça
Dades identificatives
Nom

Cognoms

Edat

Telèfon

DNI
Correu electrònic

Adreça

Població

Sempre que sigui possible, vull rebre notificacions per mitjans electrònics:

Codi Postal
Sí

No

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.

Nivell de català: manifesta,
Que presenta el certificat acreditatiu del nivell de català que es requereix a les bases (Nivell C)
Que no tenint cap certificat que acrediti el nivell de català requerit, opta per realitzar la prova corresponent.

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 tota la documentació especificada a les bases que regulen la convocatoria:

,

de

de

Signatura:

President del Consell Comarcal de la Selva
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les
dades subministrades en aquest formulari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat titularitat del Consell Comarcal de la Selva, que serà
processat exclusivament per a la finalitat de gestió de personal. Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició en
compliment de tot allò establert a la LOPD, davant el Consell davant el Consell Comarcal de la Selva, al passeig. Sant Salvador, 25-27 de Sta.
Coloma Farners (17430)
El sotasignant autoritza la publicació de les dades relatives a nom, cognoms i DNI a la pàgina web del Consell Comarcal de la Selva i als
corresponents anuncis oficials, així com la cessió de les dades que siguin imprescindibles per al compliment de la prestació o servei sol•licitat.
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