CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL
DENOMINACIÓ DEL PROCÉS:

ARQUITECTE/A

1.- DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

DNI

Edat

Adreça
Municipi
Telèfon

codi postal
Fax

Adreça electrònica

2.- FETS I MOTIVACIÓ
El/la sol·licitant manifesta que coneix les bases d’aquesta convocatòria i que reuneix tots els requisits
exigits per participar-hi.
3.- MANIFESTO
(marcar les dos caselles per poder ser inclòs/a al procés de selecció)



Estar d’acord amb que les meves dades seran incorporades en el corresponent fitxer automatitzat
per a la gestió específica de la meva sol·licitud, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de
desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.



Conec què el responsable del Fitxer que conte les meves dades és l’Ajuntament de Vacarisses i
podré dirigir-se personalment o per correu convencional a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, cr. de Pau
Casals, 17, per exercir els meus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les meves dades
personals.

NIVELL DE CATALÀ:



Que presento certificació acreditativa del nivell de català que es requereix a les bases (Nivell C1,
suficiència).



Que no tenint la certificació, opto per la realització de la corresponent prova.

4.- ACREDITACIÓ DE MÈRITS: S’adjunten certificats acreditatius dels mèrits al·legats, als efectes de
ser computats en la fase de concurs:

Experiència professional:

Si no hi hagués línies suficients per al·legar tots els mèrits, es podrà annexar una còpia de la pàgina
que correspongui per completar els mèrits.
SOL·LICITO:
Ser admès/a a les proves selectives a què es refereix la present instància, declarant que són certes
les dades consignades en ella i que aporta la següent documentació:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fotocòpia del DNI.
Fotocòpia del títol requerit.
Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits.
Curriculum vitae.
Fotocòpia títol que acrediti el nivell de suficiència de llengua catalana.
Comprovant del pagament de la taxa per drets d’examen o justificant conforme està
exempt/a.
Ho sol·licita:
__________________________, _______ de/d’ ________________ de 20___
Signatura,

Com a mitjà de comunicació indico com a prioritari



correu electrònic.



correu postal.

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES

