ANNEX II
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN PROCESSOS SELECTIUS
Dades de la persona sol·licitant
Nom

Cognoms

NIF

Adreça

Població

Correu electrònic

Telèfon / s

CP

EXPOSO:
Que atesa la convocatòria formulada per l’Ajuntament d’Alcoletge, per tal de cobrir la plaça
de__________________________________________________,

per

________________________________( indiqueu el procediment de selecció),

mitjà

de

reuneixo tots els

requisits exigits a les bases de dita convocatòria a la data d’expiració el termini de presentació de les
sol·licituds; que conec aquestes bases i les accepto en la seva totalitat; motiu pel qual ADJUNTO LA
DOCUMENTACIÓ que s’indica a continuació als efectes d’acreditar els requisits per participar en aquest
procés selectiu:

□ Fotocòpia compulsada del DNI o document acreditatiu de la personalitat i nacionalitat, en
vigor.
□ Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida en la convocatòria.
□ Fotocòpia compulsada del carnet de conduir classe B.
□ Currículum vitae de l’aspirant, amb indicació expressa de la relació de mèrits avaluables
segons les bases de la convocatòria (*).
□ Documentació acreditativa del coneixement de llengua catalana
□ Documentació acreditativa del coneixement de llengua castellana
□ Acreditació de la liquidació dels drets d’examen
(*) La documentació acreditativa dels mèrits únicament caldrà aportar-se en cas que s’hagi superat la
fase d’oposició.
D’acord amb l’exposat
SOL·LICITO:
Ser admès/a per prendre part en aquest procés selectiu
Signatura de l’interessat/ada
Alcoletge, _______________________________de____________________de 201__.
IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ALCOLETGE.

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable
Finalitat
Legitimació
Destinataris
Drets
Informació
addicional

Ajuntament d’Alcoletge
Participar en els processos selectius interns de l’Entitat, actual i/o futurs
Articles 1, 2 i 71 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del
Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la
informació addicional.
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la
següent adreça: (www.alcoletge.cat)

He estat informat i entenc la Política de Protecció de Dades de l’Ajuntament

