Registre d’entrada
Núm. ent. ____________ Data __________________

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES PER A PROVISIÓ DE PLACES DE RÈGIM LABORAL
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Descripció lloc de treball
Nom del lloc de treball

(amb especialitat)

codi lloc treball

sistema selecció

Convocatòria i forma d’accés
Tipus d’accés:

Lliure

Promoció interna

Jornada:

T. Complert

T. Parcial

Convocatòria i Bases publicades al BOPT núm. ____________ de data ______________________

DADES PERSONALS
NIF –NIE

Primer cognom

Data de naixement

Adreça: carrer i núm.

Codi postal

Municipi

Segon cognom

Nom
Sexe

H
D
Telèfon contacte

Província

Adreça de correu electrònic
Minusvalidesa

No

%

Si

En cas de minusvalidesa o discapacitat, adaptació que es demana i motiu de la mateixa (*)

(*) En cas de minusvalidesa o discapacitat, s’ha d’aportar la qualificació de la disminució de l’ICASS o organisme competent

Documents que s’adjunten exigits en la convocatòria
Fotocòpia compulsada DNI

Document d’identitat o passaport (comunitaris i assimilats que resideixin a Espanya)

Currículum vitae

Fotocòpia compulsada de les Titulacions

Certificat Coneixements de Català

Altres (especificar) ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Documentació aportada com a justificació dels mèrits al·legats en cas de concurs o concurs-oposició
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Com a persona interessada, DEMANO ser admès/a a la convocatòria a què fa referència aquesta sol·licitud , i
DECLARO que són certes totes les dades consignades i que compleixo totes les condicions exigides per a
accedir a la Funció Pública i les especialment assenyalades a les bases que regeixen la convocatòria citada,
comprometent-me en cas de ser proposat/ada pel corresponent nomenament a provar documentalment tot el que
s’ha esmentat anteriorment i a prestar jurament o promesa d’acord amb el que estableix el Reial Decret
707/1979, de 5 d’abril, en relació al Decret 359/1986, de 4 de desembre, de la Generalitat de Catalunya.
Vila-seca, _______ d __________________ de 2_______

( Signatura )

SR. PRESIDENT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA DE VILA-SECA
D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal 15/1999, us informem que les dades que se sol·liciten en aquest formulari
s’inclouran en un fitxer automatitzat i s’utilitzaran per gestionar el servei sol·licitat i/o oferir-vos informació sobre activitats i serveis. Aquestes
dades podran ser cedides a qualsevol organisme oficial que les sol·liciti. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les
vostres dades, adreceu un escrit al Patronat Municipal de Música de Vila-seca, Av. De la Generalitat, núm. 27, 43480 Vila-seca.
Avinguda de la Generalitat, 27 • 43480 Vila-seca • Telf 977 39 23 68 – 977 39 24 84
http://www.vila-secamusica.cat • info@vila-secamusica.cat

• Fax 977 39 37 67

