Instància General/ Instancia General
DADES PERSONALS/DATOS PERSONALES
Nom i cognoms / Nombre y Apellidos

DNI

En representació de / En representación de

DNI

A EFECTES DE NOTIFICACIÓ/ A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Adreça –/Domicilio (C/, Pç/…) A
CP

Localitat‐Localidad

Telèfon‐ Teléfono

Nº

Planta

Piso

Provincia‐Provincia
Correu electrònic/correo electrónico

FETS I RAONS / EXPOSICIÓN
L’Ajuntament de Favara ha publicat les Bases reguladores per a la constitució d’una borsa de treball
temporal que ha de regir la contractació laboral de personal monitor lliure per a activitats socioeducatives
i atés que complisc i reunisc totes i cada una de les condiciones exigides en la base segona de les citades
bases, referit sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.
Igualment accepte íntegrament la totalitat de les bases i les condicions de contractació oferides i que
s'especifiquen en elles
SOL.LICITUD / SOLICITUD
Participar al procés sel∙lectiu.
DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN / DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Fotocòpia del DNI.
Fotocòpia de la titulació exigida.
Fotocòpia de la documentació acreditativa del compliment de la Base Segona apartat i).
Certificat del pagament de la taxa corresponent.
Fotocòpia dels mèrits alegats.
Certificat de delictes de naturalesa sexual.

Signatura / Firma
Data/ Fecha:
Les dades de caràcter personal que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l’Ajuntament de Favara, com a titular
responsable del fitxer, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se l’informa de la possibilitat
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de
13de desembre, de Protecció de Dades d Caràcter Personal(BOE núm. 298, de 14 de desembre)
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Favara, como
titular responsable del mismo, en uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de
la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de
la LEY orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre)
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