SOL·LICITUD OFERTA PÚBLICA DE TREBALL
DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT
Nom i cognoms / Raó Social

DNI / NIF /NIE/ Passaport

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

EXPOSO

Que vista la convocatòria d'oferta pública per cobrir la plaça de ______________________________________
i vist que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstancies exigides a les bases reguladores de la
convocatòria de referencia,
Declaro:
-

Tenir nacionalitat espanyola, haver complert els 16 anys i no tenir més de l'edat de jubilació.
No patir cap malaltia ni està afectat per cap impediment físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies
de la categoria.
No haver estat condemnat per cap delicte. No està inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni està separat
mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
No trobar-me comprès en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent sobre la
matèria.
Està en possessió de la titulació exigida en la convocatòria: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________ (requisit/s concret convocatòria)

SOL·LICITO

Ser admès/a en l'esmentada convocatòria.
DOCUMENTACIÓ
☐ Currículum vitae
☐

Fotocopia del DNI.

☐

Fotocopia de la titulació exigida

☐

Certificat de català corresponent a la convocatòria

☐

Model relació de mèrits i fotocopies de la documentació acreditativa de mèrits.
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__________________, _______________________________

Signatura

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran incorporades en el fitxer
____________________ per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona i podrà dirigir-se personalment o
per correu convencional a plaça de l'Església, 4 08777 Sant Quintí de Mediona, per exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades
personals.

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUINTÍ DE MEDIONA
Plaça de l'Església 4
08777 Sant Quintí de Mediona
www.santquintimediona.cat

Tel. 938 998 028
Fax 938 998 400
st.quinti@diba.cat

