Registre d’Entrada

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ “BRIGADA JOVE 2018”
1. DADES PERSONALS
1.1 PERSONA SOL·LICITANT / INTERESSADA
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.2 PERSONA REPRESENTANT (Pare, mare o tutor legal en el cas de menors d’edat)
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.3 DADES NOTIFICACIÓ
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A tal efecte, facilito en la present
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil per rebre per SMS un número de PIN per accedir al document.

2. SOL·LICITO

participar en la convocatòria de contractació de “Brigada Jove 2018”, pel següent lloc de treball (marcar-ne només UN) :
Auxiliar de jardineria a brigada d’obres i serveis.
Auxiliar de peó i manteniment a brigada d’obres i serveis.
Auxiliar d’auxiliar d’electricista a brigada d’obres i serveis .
Auxiliar de pintor/peó de via pública.
Auxiliar administratiu al departament de promoció econòmica.

3. DOCUMENTACIÓ APORTADA

I100-N2-IMP-V001

UT: RI – RECURSOS HUMANS

Fotocòpia del DNI o NIE amb permís de treball vigent.
Currículum vitae.
Fotocòpia de l’acreditació formativa, segons les bases reguladores.
Carta motivacional en relació al lloc de treball on es presenta.

4. DECLARACIÓ JURADA
Declaro sota la meva responsabilitat,
Que estic inscrit a la borsa de treball de l’Ajuntament de Tordera.
De no patir cap malaltia o defecte físic que m’impedeixi el normal desenvolupament de les corresponents funcions.
De no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant
resolució administrativa ferma del servei de qualsevol administració.
De no trobar-me comprès/sa en causes d’incapacitat o incompatibilitat de les previstes a la legislació vigent.
Tordera,
Signatura,

de/d’

de

Signatura del pare, mare o tutor legal,
en el cas de menors d’edat.

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Recursos humans responsabilitat de
l’Ajuntament de Tordera. Conforme als articles 15 i 16 de la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que
pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’OAC-Oficina d’Atenció al Ciutadà, Plaça de l’Església 2, 08490 Tordera.
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