Sol·licitud oferta treball
gener 2020
peó brigada

INSTÀNCIA PEÓ BRIGADA - gener 2020
Dades de la persona interessada
Nom i cognoms

DNI / NIE

Dades per a notificacions
Tipus i nom de via (carrer, plaça...)

Codi postal

Número

Bloc

Escala

Pis

Porta

Població

Telèfon mòbil:
Mitjà de notificació escollit:

Adreça electrònica:
☐ Notificació electrònica

☐Correu ordinari

Exposo:
Que he tingut coneixement de la convocatòria per a la selecció de personal per a peó de brigada municipal,
personal laboral temporal.
Declaro:
Que són certes totes les dades que es consignen en la documentació adjunta, que no estic inhabilitat/da per a
l'exercici de les funcions públiques ni estic separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap
Administració Pública.
Sol·licito:
Que es tingui en compte la meva petició per poder prendre part en la convocatòria i que s’admeti aquesta
sol·licitud, acompanyada de la documentació s’adjunta.
☐ Peó brigada

Acompanyo la sol·licitud amb la documentació següent:
☐ DNI
☐ Currículum

Ajuntament de la Sénia
Carrer Tortosa, 1 - La Sénia
977 713 000 - Fax 977570168
lasenia@lasenia.cat - www.lasenia.cat

Adjunta la documentació justificativa de mèrits següent:
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Signatura

La Sénia,

de

de

Any
2020

Les dades de contacte que heu emplenat seran les vies de comunicació que utilitzarem.
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de
caràcter personal sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de la Sénia. La
finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud i el destinatari de la informació és l’Ajuntament de la
Sénia.
Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades, mitjançant escrit presentat al
Punt d’Atenció a la Ciutadania, a la planta baixa de l’Ajuntament.

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA
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