SOL.LICITUD PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA
D’OPERARI/ÀRIA D’INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
SOL.LICITANT:
Nom i cognoms:........................................................................................................................
DNI:.................................Adreça:.............................................................................................
CP..........................Municipi:.......................................... Tel:...................................................
Correu electrònic:......................................................................................................................
EXPOSO:
Que desitjo participar en el procés de selecció per proveir la plaça d’operari/ària d’instal.lacions
esportives de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, en règim de personal laboral temporal
(interí), pel sistema de concurs-oposició, i creació d’una borsa de treball per cobrir possibles
vacants.
Que conec i accepto les bases, i declaro que reuneixo totes les condicions que s’exigeixen en el
punt tres i, en cas de ser seleccionat, em comprometo a presentar la resta de documents que són
requisits i que s’enumeren en el punt deu de les bases.
Que adjunto els següents documents (marcar amb una X):

□ Fotocòpia del DNI /passaport/NIE.
□ Currículum vitae amb la relació dels mèrits que s’al.leguen.
□ Fotocòpia de la titulació exigida o superior.
□ Permís de conduir.
□ Certificat acreditatiu de coneixaments de català B1 o superior.
□ Certificat acreditatiu de coneixaments de castellà (en cas d’estrangers).
□ Mèrits al.legats en la fase de concurs (informe de vida laboral, contractes, etc.).
Per tot això,
DEMANO:
Ser admès/a a les proves de selecció esmentades.
Monistrol de Montserrat,..............................................
Signatura: .....................................................................
SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT
D’acord amb el que disposa l’article 6 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem
que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Gestió de Personal, del que és responsable l’Ajuntament de Monistrol de
Montserrat i seran objecte de tractament per gestionar i tramitació les provisions de llocs de treball del personal convocats per l’Ajuntament, en
l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho
autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic monistrolm@diba.cat o
al correu postal Ajuntament de Monistrol de Montserrat, Plaça del Bo-Bó, número 5 - 08691 Monistrol de Montserrat.

