Sol·licitud d’admissió a la convocatòria de selecció de personal de
la borsa de treball d’AUXILIAR TÈCNIC INFORMÀTIC
Dades de la convocatòria
Convocatòria núm. 2/2018

Denominació de la plaça:

Borsa d’auxiliar tècnic informàtic

Dades personals (en majúscules)
Primer cognom

Segon cognom

Sexe
Home

NIF

Data de naixement

(dd/mm/aaaa)

Dona

Adreça a l’efecte de notificacions (c/av/pg/pl)

Codi postal

Nom

Municipi

Província

Núm.

Bloc

Escala

Pis

Porta

Telèfons de contacte

Correu-electrònic:

Títols acadèmics oficials
Títol acadèmic oficial exigit en la convocatòria

Centre d’expedició

Any

Discapacitat:
Adaptació per la realització de les proves:
Documentació que s’adjunta
Adjunto el comprovant de pagament (15€) dels drets d’inscripció al compte corrent de BBVA
ES80-0182-5634-1802-0151-6416.
Exempt/a pagament drets d’inscripció.
Currículum vitae.
DNI, NIE o permís de residència i treball.
Carnet B de conduir.
Adjunto títol de títol de batxillerat, formació professional de grau superior o equivalent o accés
universitat majors de 25 anys.
Adjunto un certificat acreditatiu dels coneixements de català exigits a la convocatòria.
No adjunto certificat i opto per la realització de la prova de coneixements de llengua catalana.
Adjunto certificat de discapacitat (si és el cas).
Relació de mèrits al·legats.
DECLARO que reuneixo les condicions exigides per prendre part en aquesta convocatòria i que són
certes les dades que es consignen en la present sol·licitud i SOL·LICITO ser-hi admès/a.
ACCEPTO que qualsevol notificació per part del Consell Comarcal del Tarragonès pugui efectuar-se
pels mitjans previstos a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, així com per correu electrònic.
Localitat i data
(Signatura)

El Consell Comarcal del Tarragonès, en compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, pel que es regula el dret d’informació i recollida de dades, li comunica que les seves dades personals han estat incorporades a un
fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Consell, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’admissió a la present convocatòria.
En qualsevol moment, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit al Consell Comarcal del Tarragonès, c/ de
les Coques, 3 - 43003 Tarragona

