ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES - NOSTRESERVEIS

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA BORSA DE TREBALL DE NOSTRESERVEIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BORSA DE TREBALL DE ________________________________________________________
Termini de presentació de sol·licituds: de 15/11/2017 al 29/11/2017

___________________________________________________________________________
DADES PERSONALS:
DNI-NIF

Primer Cognom

Data de naixement

Adreça: carrer i núm.

Segon Cognom

Nom
Sexe
H D

Municipi

Codi Postal

Província

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Correu electrònic

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 per
treballar a l’Administració pública i les assenyalades a les Bases Generals.
No es tindran en compte el mèrits i/o requisits al·legats però no acreditats tal com determinen les bases de la
convocatòria. En tot cas, s’instarà 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 ACOMPANYA A LA SOL·LICITUD:
o

Copia DNI

o

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

o

Currículum

o

Adjunto certificat de discapacitat (si és el cas)

o

Altres

o

Carnets conduir

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 10 DIES HÀBILS DES DE LA DATA DE LA PUBLICACIÓ
Signatura del Sol·licitant:

Mont-roig del Camp, ____ de _____________ de 2017

L’E.P.E DE SERVEIS I OBRES NOSTRESERVEIS en compliment al 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 comunica 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 d’admissió a la present convocatòria. En qualsevol
moment, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit L’E.P.E DE SERVEIS I OBRES NOSTRESERVEIS, Avinguda de
Reus 27 – 43300 Mont-roig del Camp.

Av. de Reus, 27 43300 Mont-roig del Camp Tel.: 977837229 Fax.: 977837231

