SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE CANDIDATS
PER UNA BORSA DE TREBALL DE PEONS (2015/005)
Termini de presentació de sol·licituds: de 22 de febrer de 2016 fins a 4 de març de 2016

Dades personals
DNI-NIF

Primer cognom

Data de naixement

Adreça: carrer i núm.

Segon cognom

Nom

Sexe

H
Municipi

Codi Postal

Província

Telèfon mòbil

Telèfon amb prefix

Correu electrònic

D

Com a persona interessada demano ser admesa a la convocatòria a la que es refereix aquesta
sol·licitud i declaro que són certes totes i cadascuna de les dades que s’hi consignen i que compleixo
totes les condicions exigides per treballar a l’Administració pública i les assenyalades especialment a
les bases generals i específiques
No es tindran en compte els mèrits i/o requisits al·legats però no acreditats tal com determinen les
bases de la convocatòria. En tot cas s’estarà al que disposa l’article 71 de la llei 30/1992, de 6 de
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
ACCEPTO que qualsevol notificació pugui efectuar-se pels mitjans previstos a la Llei 30/1992 de 26 de
novembre, així com per correu electrònic.

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud
Titulació mínima exigida que s’adjunta:

□ Còpia títol sol·licitat

□ Còpia DNI

□ Còpia permís conduir B

□ Currículum

□ Còpia compulsada títols, certificats assistència a cursos vida laboral i altres

□ Certificat nivell C Català

Termini de presentació de sol·licituds: 10 dies hàbils des de la data de publicació

Mont-roig del Camp, ............. de ............................... de 2016
Signatura del / la sol·licitant:

D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, pel que es regula el dret d’informació i recollida de dades, li informem que les seves dades personals han estat
incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’empresa, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. En
qualsevol moment, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’EPE per la Gestió del
Cicle Complet de l’Aigua al carrer Riudoms, 21, 43300 Mont-roig del Camp.

