Espai reservat per a ús administratiu

SALOU
SOL·LICITUD D’ADMISIÓ
CONVOCATÒRIA CREACIÓ BORSA
TREBALL PERMANENT DE
TREBALLADORS/ES SOCIALS
Document revisat 11/2/2016
Dades de la convocatòria

Anunci convocatòria BOPT:

CVE 2020-07806 de 27 d’octubre de 2020

Anunci convocatòria DOGC:

Núm. 8259 de 30 d’octubre de 2020

Termini presentació sol·licituds:

A partir del 2 de novembre de 2020 i de manera permanent

Bases específiques publicades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Salou
Dades personals
Nom i Cognoms
Tipus de via

DNI /
Nom de la via

Número

Província

Municipi

Minusvalia %

En cas de minusvalia, adaptació que es demana i motiu de la mateixa

Pis / Porta

Codi postal

Data de naixement

Sexe

Home
Telèfon fix

NIF

Telèfon mòbil

Dona

Correu electrònic

Titulació mínima exigida que s’adjunta

Posseeixo el Nivell “C1” de llengua catalana (exempt de fer la prova)

SI

NO

Demano certificat de serveis prestats a l’Ajuntament de Salou

SI

NO

Declaro tenir complerts 18 anys i no superar l’edat establerta per la jubilació forçosa

SI

NO

Exposició de motius

Com a persona interessada demano ser admesa a la convocatòria a què es refereix aquesta sol·licitud i declaro
que són certes totes i cadascuna de les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides a les
bases específiques d’aquesta convocatòria.
SIGNATURA I DATA

Adjunto la documentació que assenyalo
Carta de pagament
Titulació: Diplomatura o grau en treball social
Certificat nivell C1 català
DNI o equivalent
Mèrits

Salou a ........ de ................................... de .............
AVÍS LEGAL
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades
seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha presentat. El Responsable del Fitxer és
l’AJUNTAMENT DE SALOU i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals
mitjançant comunicació escrita i adjuntant fotocòpia del DNI a la seu de l’Ajuntament: Passeig del 30 d’Octubre 4, 43840 Salou, o fer-ho
mitjançant el formulari que es troba a la plana web de l’Ajuntament: www.salou.cat
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