SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL
Dades personals
1er cognom:
NIF:

2on cognom:
Data naixement:

Codi Postal:

Nom:
Adreça actual:

Població:

Telèfon 1:

Telèfon 2:

e-mail:

Té algun grau de disminució reconegut?
Està en situació legal d’atur?
Està inscrit en la borsa de treball municipal?

□ si □ no
□ si □ no
□ si □ no

Dades professionals

Marqui amb una X el quadre que correspongui al seu nivell professional:

□ Construcció

□ Neteja de vials

□ Jardineria

□ Pintor

Per a validar l’experiència professional que ha marcat, haurà d’acreditar-lo documentalment mitjançant
Informe de la Vida Laboral.

Documentació que disposa l’Ajuntament

Si s’ha presentat amb anterioritat la documentació exigida per algun altre procés selectiu, cal indicar:
-La documentació presentada.....................................................................................................................
-La convocatòria/procés selectiu en què es va presentar..........................................................................

Signatura del sol·licitant:

Mont-roig del Camp, a ………...... de ………………………............... de 2017

DECLARACIÓ JURADA

(Cognoms i nom)

(NIF)

____________________________________________________________________________________________________________
_____

DECLARO sota jurament o promesa les meves càrregues familiars:
Que formo part d’una unitat familiar* de ............. membres
*Cònjuge, fills menors de 26 anys o majors amb discapacitat, o menors acollits, o si no tingués cònjuge i/o
fills, la constituïda pel sol·licitant i els seus pares si existeix convivència.

DECLARO
Autoritzo expressament a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a realitzar les comprovacions
pertinents sobre les dificultats per a la inserció laboral.

Signatura:
Mont-roig del Camp, a ........ de ............................... de 2017.

El lliurament del seu currículum i la resta de la informació annexa al procés de selecció de candidats, implica que les dades de caràcter
personal aportades per Vostè, seran incorporades a un fitxer de candidats, del qual és responsable l’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG
DEL CAMP.. Amb la signatura d’aquest document el candidat dóna el seu consentiment informat per al tractament de les seves dades
personals per als usos i finalitats descrits, segons les condicions exposades i sota l’estricte acompliment de la Llei Orgànica 15/1999,
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE. 14/12/1999).

