COMÚ D'ORDINO

Sol·licitud de lloc de treball

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms:
Lloc i data de naixement:
Adreça:
Nacionalitat:

Població:
Mitjà de contacte:

Telèfon:
Correu electrònic:

Situació familiar:

Solter/a

Casat/da

Permís de treball núm. :

Separat/da

Vidu/a

Vàlid fins:

2. Exposo i declaro
Que m'he assabentat, per edicte de data

, publicat al BOPA núm.

que el Comú vol contractar

Que estic interessat/ada per la plaça d
que reuneixo les condicions que s'hi exigeixen, i declaro que totes les dades i documentació presentades són certes.

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

4. Data i signatura
Ordino,

d

de

T3-030

Signatura de la persona que sol·licita

Data entrada:

,

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
- La que s'exigeix a l'edicte publicat al BOPA referit al lloc de treball al qual concorreu

Legislació aplicable
Ordinació de la funció pública del Comú d'Ordino de 18 de desembre del 2002, publicada al BOPA núm. 99, de 27 de desembre del 2002.
Llei 8/2003 del 12 de juny, sobre el contracte de treball, publicada al BOPA núm. 55, de 16 de juliol del 2003.
Codi de l'Administració, de 13 de juliol de 1987, publicat al BOPA núm. 6, de 10 d'abril de 1989.
Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades
que ens faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú d'Ordino, titular i responsable del mateix; que prendrà mesures
necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i
supressió, sempre que la legislació vigent no disposi el contrari a l'adreça de correu electrònic tramits @ordino.ad o bé directament
al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Comú, plaça major s/n, Ordino.

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

