Plaça Verdaguer, 2
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
ajuntament@santjust.cat
www.santjust.cat

SOL·LICITUD DE CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’OCUPACIÓ
DADES PERSONA INTERESSADA
Nom i cognoms
o raó social de
l’empresa o entitat

DNI/CIF/NIE/
Passaport
Població

Adreça

CP

Adreça
electrònica

Telèfon

DADES PERSONA REPRESENTANT (en cas de no ser la interessada)
Nom i cognoms
o raó social de
l’empresa o entitat

DNI/CIF/NIE/
Passaport
Població

Adreça

CP

Adreça
electrònica

Telèfon

EXPOSO
1. Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases de la convocatòria pública d’ocupació següent:

Anunci publicat al DOGC / BOPB núm.

de data		

i Ref. EXP. PER.

2. Adjunto la documentació següent:
Fotocòpia DNI /NIE

Si escau, resguard de pagament dels drets d’examen

Currículum vitae

Documentació acreditativa dels mèrits al·legats al
currículum detallada en l’annex d’aquesta sol·licitud.

Acreditació de la titulació exigida a les bases de la
convocatòria

Altres

Acreditació del nivell de català exigit a les bases de la
convocatòria
Els documents acreditatius només es podran presentar durant el període de presentació d’instàncies. Els mèrits insuficientment justificats no seran
valorats. Es podrà sol·licitar altres documents sempre que es consideri necessari per a la correcta valoració dels mèrits al·legats

SOL·LICITO

Signatura

Ser admès/a

Sant Just Desvern,

de/d’

de

SENYOR/A ALCALDE/SSA-PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat
en aquest mateix ajuntament.
Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Just Desvern a enviar-me notificacions electròniques

RELACIÓ DE DOCUMENTS PRESENTATS

ANNEX: FASE DE CONCURS

Annex: Número
Número total
d’annexos

Relació de documents acreditatius dels mèrits al·legats al currículum
i presentats, preferiblement en format digital, per a aquesta convocatòria.
Si necessiteu més espai empleneu una altra pàgina i feu-ho constar
a la part superior dreta d’aquest full.

a) Serveis prestats a l’administració pública (cal adjuntar certificat de serveis prestats segons model Annex-1)
Total
Inici/Fi (--/--/--)

Entitat

Lloc de treball

Categoria

Dies

b) Serveis prestats al sector privat
Inici/Fi (--/--/--)

Empresa/Ant

Mesos Anys

Total
Lloc de treball

Categoria

Dies

Mesos Anys

Categoria

Durada (en hores)

c) Cursos o altres titulacions
Inici/Fi (--/--/--)

Entitat

Titulacions/curs

d) Altres experiències d’interès
Inici/Fi (--/--/--)

Entitat

Total
Titulacions/curs

Categoria

Dies

Mesos Anys

