Sol·licitud per a participar en el procés selectiu per a la constitució
d’una borsa de treball de dinamitzador juvenil de l'Ajuntament de
Riudoms.
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms

NIF-NIE-Passaport

Adreça
Telèfon

Codi Postal

Població

Correu electrònic

Exposo
Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions establertes en les bases de la 4a convocatòria, i que acredito
mitjançant la documentació següent:
Fotocòpia compulsada del DNI
Fotocòpia compulsada del/s títol/s exigit/s per a participar en la convocatòria.(Certificat d’escolaritat u equivalent, i
del carnet de conduir tipus B)
Currículum vitae, amb la documentació acreditativa dels mèrits alegalitats
Certificat de nivell corresponents de la llengua catalana nivell A i, si escau, de la castellana
Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals o el consentiment perquè l’Ajuntament pugui
consultar directament les dades ( base 4. d)
Resguard original del pagament dels drets d’examen.
Per tot això,

Demano
Ser admès a les proves del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de dinamitzador juvenil de
l'Ajuntament de Riudoms,

Notificació electrònica
Sol·licito poder rebre comunicació electrònicament

A

,

de

de

Signatura del sol·licitant

IL.LTRE SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE RIUDOMS

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Expedients responsabilitat d’Ajuntament de Riudoms, i
essent la seva finalitat de Gestió i control del expedients diversos de l’Ajuntament. Conforme allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Major, 52 de 43330 Riudoms (Tarragona). Així
mateix vostè autoritza a que l’Ajuntament de Riudoms li remeti correus electrònics informatius a l’adreça designada sobre informació, activitats que considerem que pot
ser del seu interès, podent en qualsevol cas revocar aquesta autorització mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Relació dels mèrits al·legats per la convocatòria de la plaça que són els següents:

En aquesta sol·licitud s'han d'al·legar i acreditar els mèrits per a prendre part en les proves abans esmentades.
Els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa de
Protecció de dades actualment vigent.
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de

Signatura del sol·licitant
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Expedients responsabilitat d’Ajuntament de Riudoms, i
essent la seva finalitat de Gestió i control del expedients diversos de l’Ajuntament. Conforme allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Major, 52 de 43330 Riudoms (Tarragona). Així
mateix vostè autoritza a que l’Ajuntament de Riudoms li remeti correus electrònics informatius a l’adreça designada sobre informació, activitats que considerem que pot
ser del seu interès, podent en qualsevol cas revocar aquesta autorització mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat
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