!

SOL.LICITANT
NOM I COGNOMS ___________________________________________________
DNI ____________________ DOMICILI _________________________________
POBLACIÓ ______________ CODI POSTAL _________TELÈFON ___________
E-MAIL _____________________________
EXPOSO
Que m’he assabentat de la convocatòria i les bases reguladores del procés de
selecció per cobrir els llocs de treball amb caràcter temporal, del Pla d’ocupació local
de l’Ajuntament d’Argençola, subvencionat per la Diputació de Barcelona.
Que desitjo participar en el procés de selecció abans esmentat, que són certes totes i
cadascuna de les dades consignades en aquesta sol.licitud i que reuneixo tots i
cadascun dels requisits exigits en les bases de la convocatòria, per optar als llocs
següents:
A) Línia 1 de suport a l’ocupació són local:
LLOC DE TREBALL

DURADA

Auxiliar administratiu

6 mesos

DECLARO
Que no pateixo cap malaltia o limitació física o psíquica que m’impedeixi complir les
funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
Que no estic afectat/da per causes d’incompatibilitat o incapacitat, segons el que
estableix la normativa d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques.
Que no estic inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma,
ni estic separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol
administració pública.
Que no estic cotitzant en cap dels règims de la Seguretat Social.
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DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
-

Fotocòpia del DNI.

-

Document justificatiu d’estar inscrit al SOC.

-

Fotocòpia del carnet de conduir B, si s’escau.

-

Informe de vida laboral.

-

Fotocòpia de contractes de treball, nòmines i/o d’altres documents que
acreditin l’experiència professional.

-

Fotocòpia dels cursos de formació adequat al perfil professional.

-

Currículum vitae.

-

Acreditació de la titulació exigida, si s’escau.

1. Documentació complementària:
-

Carnet vigent de família monoparental o nombrosa.

-

Fotocòpia llibre de família.

-

Certificat integral conforme s’està a l’atur i si percep o no algun tipus de
prestació.

-

Altra documentació que es presenta: ...

Per tot això,
DEMANO
Ser admès/a en el procés de selecció per cobrir els llocs de treball als qual opto, amb
caràcter temporal, del Pla d’Ocupació Local de l’Ajuntament d’Argençola
Argençola, _____ de ______________ de 2017
Signatura:
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