SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR LA SELECCIÓ
PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE MONITORS/ES EN EL MARC DELS
PROJECTES “ESPAI LABORAL” I “RELLEVÀNCIA.

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 contractació laboral temporal de monitors/es en el marc dels
projectes “Espai Laboral” i “Rellevància” subvencionats per l’Organisme Autònom de
Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).
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
Que s’admeti aquesta sol·licitud, amb la documentació que hi adjunto, per participar en el
procés selectiu per a la contractació laboral temporal de monitors/es.

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
Currículum vitae
Informe de la vida laboral emès per la Seguretat Social
Certificat de convivència
Certificat negativa de comissió de delictes o bé l’autorització (segons model) al
Consorci a que accedeixi a la seva informació penal mitjançant la plataforma
del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
Document expedit pel SOC que acrediti estar en situació d’atur de llarga durada
Documentació acreditativa del nivell d’ingressos (extracte bancari dels darrers
tres mesos o darrera declaració de renda dels membres de la unitat familiar)

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.

