SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER
CONFORMAR UNA BORSA DE TREBALL D’EDUCADORS/ES SOCIALS PER COBRIR
SUPLÈNCIES TEMPORALS, MITJANÇANT CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL O
NOMENAMENT INTERÍ.
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT*
Nom i cognoms:
Telèfon:
NIF:
Adreça electrònica:
Adreça de notificació:
Codi postal:

*

Municipi:

Aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de

caràcter personal.

EXPOSO:1
1. Que m’he assabentat, que el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha convocat un
procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’educadors/es socials per
cobrir suplències temporals, mitjançant contractació laboral temporal o nomenament
interí.
2. Que reuneixo totes les condicions exigides a les bases de la convocatòria.
3. Que aporto tota la documentació necessària per participar en el procés selectiu.

SOL·LICITO:2
1. Que s’admeti aquesta sol·licitud, amb la documentació que hi adjunto, per participar en
el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’educadors/es socials per
cobrir suplències temporals, mitjançant contractació laboral temporal o nomenament
interí.

Girona,

/

/

DOCUMENTS ADJUNTS









Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat
Fotocòpia compulsada de la titulació exigida per a l’accés al procés selectiu
Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de suficiència (C1) de català
Fotocòpia compulsada del carnet de conduir classe B
Currículum vitae
Informe de la vida laboral emès per la Seguretat Social
Fotocòpia compulsada dels mèrits acreditats que s’al·leguin en el currículum vitae
Certificació negativa del registre central d’antecedents penals, o si és el cas, autorització
al Consorci per a que accedeixi a la seva informació penal mitjançant la plataforma del
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (segons model)

DESTINACIÓ:3 CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT

NOTES ACLARIDORES
1.
2.
3.

En l’exposició de fets heu de fer constar una sola circumstància a cada paràgraf numerat.
Exposeu de manera clara i concisa el que sol·liciteu, sense repetir cap dels fets que ja heu exposat.
L’admissió, o bé l’òrgan administratiu corresponent.

