Ajuntament de Vilassar de Dalt
Atenció Ciutadana
Plaça de la Vila, 2 - 08339 - Vilassar de Dalt - Barcelona
Telèfon: 93 753 98 00
Tramitació electrònica: https://seuelectronica.vilassardedalt.cat

Sol·licitud de participació en processos de selecció de personal (MODEL NORMALITZAT)
Dades d’identificació de la persona sol·licitant
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Tipus d’identificació
DNI

NIF

Tipus via (plaça, carrer, etc.)

Codi postal

Número d’identificació del document – lletra
NIE

CIF

Passaport

Nom de la via pública

Població

Número

Bloc

Província

Escala

Pis

Porta

Telf. fix/mòbil/adreça electròn.

Dades d’identificació de la persona que presenta la documentació
Nom

Primer cognom

Tipus d’identificació
DNI

NIF

Tipus via (plaça, carrer, etc.)
Codi postal

Segon cognom
Número d’identificació del document - lletra

NIE

Passaport

Nom de la via pública

Població

Número
Província

Bloc

Escala

Pis

Porta

Telf. fix/mòbil/adreça electròn.

Consentiment de consulta de dades
Dóno el meu consentiment a que es consultin telemàticament les meves dades, en relació amb l'article 53.1.d de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Exposo:
Que desitjo concórrer en el procés selectiu d'1 auxiliar administratiu/va pel servei d'administració electrònica (LA), amb
codi 42/46.
Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les bases de la convocatòria i adjunto la
documentació exigida de las bases.

Sol·licito:
Prendre part en el procés selectiu referenciat.
Documentació que s'adjunta

En el full de darrere hi ha la llista de documents que cal adjuntar, i on heu de marcar amb una creu
aquella que presenteu. A més, heu de relacionar els documents relatius als mèrits al·legats.
Vilassar de Dalt,

de/d’

de
Signatura de la persona sol·licitant

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
NOTA IMPORTANT: D'acord amb el que disposa l`article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem
que les nostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer Registre d'Entrades i Sortides, del que és responsable l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i seran
objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la presentació de documents adreçats a l'Ajuntament i dels que l'Ajuntament adreci a
altres administracions o als particulars, en l'àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre
consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic oac@vilassardedalt.cat,
o al correu postal Plaça de la Vila, 1 08339 Vilassar de Dalt

Ajuntament de Vilassar de Dalt

A emplenar pel personal de l'ajuntament
Verificada la documentació adjunta a la
sol·licitud.
Es troba conforme

Annex de documentació adjunta
Documentació requerida - Marqueu amb una X aquella que adjunteu
DNI.
Títol acreditatiu: ESO.
Currículum Vitae acadèmic i professional.
JUSTIFICANT d'estar inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat en situació d'estar en recerca de
feina (DARDO).

Documentació acreditativa dels mèrits al·legats - Escriviu els títols presentats en ordre
12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -

Per qualsevol aclariment truqueu al servei de Recursos Humans al telèfon 93 753 98 00

