AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR
C/ NOU D’OCTUBRE N.º 3, 46711 (VALÈNCIA) TLF 962818851, FAX 962803117

ANNEX I

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL PROCÉS SELECTIU
PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL A GUARDAMAR DE LA SAFOR

D/Dª

FOTO

___________________________________________________________,

amb DNI Nº ___________________________, i domicili a efectes de notificació en
__________________________________________________________________,
telèfon de contacte __________________ y mail __________________________.
EXPOSA
Primer.- Que havent-se convocat procés selectiu per a la creació d’una
borsa de treball per a la cobertura de vacants amb caràcter temporal quan no siga
possible la cobertura amb caràcter fix, així com cobrir de manera àgil els períodes
de vacances, baixes, permisos, llicències i altres necessitats circumstancials o
situacions municipals que ho requerisquen per raons de necessitat i urgència
mitjançant les bases publicades per l’Ajuntament de Guardamar de la Safor.
Segon.- Que declara reunir totes i cadascuna de les condicions exigides en
les bases referides a la data d’expiració del termini de presentació d’instàncies.
Tercer.- Que declara conèixer i acceptar les bases generals que regulen
aquesta convocatòria i adjunta la documentació exigida en les mateixes.
SOL·LICITA
Siga admesa aquesta sol·licitud per a poder participar en la convocatòria publicada
per l’Ajuntament de Guardamar de la Safor per a la creació d’una borsa de treball.
Guardamar de la Safor, _____, de _____________________, de 2019
Signatura de la persona sol·licitant

Sra. Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Guardamar de la Safor
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento Solicitud Admisión Bolsa, con la finalidad de controlar las
inscripciones de personas en la bolsa en el Ayuntamiento de Guardamar de la Safor y ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El
tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal y el consentimiento de las personas interesadas. Los datos se comunicarán a las Unidades
del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos
previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
(Assenyaleu amb una X)

Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
Fotocòpia del Llibre de Família (si té fills als seu càrrec.
Fotocòpia del document que acredita la seua inscripció en el
SERVEF (DARDE)
Fotocòpia de la última declaració de la renta dels membres que
composen la unitat familiar, o certificat de l’Agència Tributària.
Certificat de coneixements del Valencià
Fotocòpia de la documentació justificativa de tots els mèrits
aportats.
Fotocòpia compte corrent.
Certificat que acredite el grau de minusvalidesa i certificat de
compatibilitat per desenvolupar el lloc de treball (en el seu cas)
Informe social on s’acredite ser víctima de violència de gènere (en
el seu cas)

