Sol·licitud de lloc de treball

1. Dades del sol·licitant
Nom i cognoms:						NIA:
Nacionalitat:							Núm. document identitat:
Lloc i data de naixement:
Av. / Carrer / Plaça:						Núm:
Edifici:						

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Codi postal i població:
Adreça electrònica:						Telèfon:
FF Autoritzo al Comú d'Encamp a enviar-me un SMS o un correu electrònic en relació a aquest tràmit al número de telèfon mòbil andorrà
.................................................... i/o a l'adreça electrònica .....................................................................................................................

2. Exposo
Que estic interessat /ada per la plaça d ..........................................................................................................................................................
amb referència .................................................... i crec que reuneixo les condicions que s'hi exigeixen.

3. Sol·licito
Que sigui admesa aquesta sol.licitud i que es tingui en compte la meva candidatura per a la plaça esmentada.

4. Data i signatura
Encamp,

d			del

T2-2030 7/02/2019

Signatura del sol·licitant

Nota: Tots els camps són obligatoris

Documentació a adjuntar
• La que s'exigeix a l'edicte publicat al BOPA referit al lloc de treball al qual concorreu.

Informació complementària
• Heu d'adjuntar fotocòpies de totes les titulacions acreditades al currículum (s'accepten certificats o documents que acreditin la titulació,
llibre de notes, reguard de la demanda del títol, etc.).
• Els certificats mèdic i de penals han de ser originals (si us heu presentat anteriorment a un altres edicte, 3 mesos com a màxim, podeu
demanar una fotocòpia de cada certificat per persentar-los amb la sol.licitud actual).
• Els certificats de les empreses on heu treballat poden ser originals o fotocòpies.

Legislació aplicable
• Ordinació de la funció pública del Comú d’Encamp, del 10 de novembre del 2011, publicada al BOPA núm. 71, del 23 de novembre
del 2011.
• Codi de l’Administració, del 17 de juliol de 1987, publicat al BOPA núm. 6, del 10 d’abril de 1989, així com les seves modificacions.
• Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, publicat al BOPA núm. 4, del 21 de gener del 2009, així com les seves
modificacions.
• Reglament d’ús de la llengua oficial en organismes públics, del 22 de març del 2005, publica al BOPA, núm. 28, del 30 de març del 2005.
• El Comú d’Encamp us informa que aquestes dades facilitades s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats par a aquesta única finalitat,
on es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions de compliment obligat, segons el Decret de modificació del
decret que regula els fitxers de dades personals del Comú d’Encamp, publicat al BOPA núm. 11, del 27 de febrer del 2013.
A més, com a persona interessada podeu exercir davant de la nostra corporació els drets daccés, rectificació, supressió i oposició en els
termes definits per la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i amb les excepcions també previstes
per la mateixa Llei.

