En/Na
.................................................................
amb NIF ......................................,
domiciliat/da a ......................., al carrer ........................................................, número ......., pis
....... porta ............., codi postal .............., amb telèfon .................................... i E-mail
....................................................................
EXPOSO:

Que m’he assabentat de la convocatòria del concurs oposició lliure per a proveir 1 plaça
d’educador/a per la Llar d’Infants La Quitxalla de Sils, personal laboral, que ha estat
publicada al BOP número 196, de 13 d’octubre de 2017 i al DOGC núm.7473 de la mateixa
data.
DEMANO:
Que sigui admès aquest escrit i, en conseqüència, es tingui per presentada la meva sol·licitud
per a prendre part en les esmentades proves selectives.
DECLARO:
Que reuneixo totes i cadascuna de les condiciones exigides a la base segona de la
convocatòria.

ADJUNTO:

- Fotocòpia del DNI o passaport.
- Curriculum vitae
- Fotocòpia del títol exigit a la convocatòria.
- Carta de pagament o resguard acreditatiu d’haver fet efectius els drets d’examen.
- Documentació acreditativa dels mèrits.
- Altres:

Sils, a ............ de .......................... de 2017

IL.LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SILS
Les dades personals seran incloses en un fitxer de l’AJUNTAMENT DE SILS, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de
seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable, que disposa la Llei Orgànica 15/0999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se
a l’Oficina de Registre de l’AJUNTAMENT DE SILS.
Accepto que aquestes dades seran cedides a tercers per al compliment de les finalitats indicades, en cas contrari marcar la casella ...
Accepto expressament, via correu postal o electrònic, rebre informació de l’AJUNTAMENT DE SILS relativa a les funcions que li són
pròpies. En cas contrari marcar la casella ...
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