AJUNTAMENT
D’ALCOI
Recursos Humans

PLA D’OCUPACIÓ D’EMERGÈNCIA SOCIAL
-Sol.licitud de participació

DADES IDENTIFICATIVES
Cognoms i nom

DNI

Data de naixement

Sexe

Nacionalitat

Domicili

Número

Població

Provincia

Codi postal

Correu electrónic

Telèfon de contacte

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC AL QUAL S’OPTA

Assenyale el lloc al qual s’opta (si opta per diversos llocs haurà d’emplenar-se instància
adicional per cadascun d’ells):
OFICIAL FORESTAL
PEÓ FORESTAL
OFICIAL DE JARDINERIA
PEÓ DE JARDINERÍA
TÈCNIC AUXILIAR D’INFORMÀTICA
ENGINYER INFORMÀTIC
MONITOR ESPORTIU MULTIDISCIPLINARI
El/La sotasignat sol.licita ser admés/a les proves selectives a què es refereix la present
instància i declara que són certs les dades consignades en ella i que reuneix tots i cadascun
dels requisits exigits en les bases genèriques i particulars de la convocatòria, i es compromet a
provar documentalment totes les dades que figuren en aquesta sol.licitud.
Als efectes que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, se l’informa que les seues dades personals, obtinguts mitjançant l’emplenament d’aquesta
sol.licitud seran incorporats per al seu tractament en un fitxer telemàtic de l’Ajuntament d’Alcoi, així
mateix, se l’informa que la recollida i tractament d’aquestes dades, té com a única finalitat la gestió del
procediment selectiu sol.licitat, tenint vosté els drets a què es refereix l’art. 5 de la citada Llei.

En _______________, a ___ de ______________ de 2021.

Signatura:

(espai reservat per a l’Administració)

Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament d’Alcoi

www.alcoi.org

RESUM AUTOVALORACIÓ EFECTUADA PELSOLICITANT

COGNOMS I NOM:
DNI:
LLOC AL QUAL S’OPTA:
Juntament amb la instància haurà de presentar-se còpia dels mèrits al.legats per a la seua
comprovació.
Assenyale a continuació la documentació presentada:
DNI
Titulació exigida
Contractes de treball/nòmines o similar
Acreditació nivell de valencià
Informe de vida laboral
Certificació LABORA d’inscripció en desocupació
Certificació SEPE de no ser beneficiari de prestació/subsidi
Acreditació violència de gènere
Acreditació diversitat funcional
Acreditació familia nombrosa o monoparental
Acreditació de situació o risc d’exclusió social
Permís de conducció (només per als llocs d’Oficial o Peó)
Acreditació nivell d’anglés (només llocs d’Enginyeria Informàtica)
Acreditació titulacions superiors (només llocs d’Enginyeria Informàtica)

