
ANNEX II. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN PROCÉS SELECTIU

Dades del/de la sol・licitant

Nom i cognoms_____________________________________________________________

NIF/NIE/passaport_______________Adreça______________________________________

Telèfon mòbil__________________ Població_____________________________________

Codi postal_____________________ Província___________________________________

Adreça electrònica__________________________________________________________

Exposo:
Que  he  tingut  coneixement  de  la  convocatòria  d’una  plaça  d’arquitecte/a  superior,
funcionari/a interí/ïna, a temps parcial i creació d’una borsa de treball, pel procediment de
concurs oposició lliure, convocada per edicte publicat al BOP numero ________________,
de data __________________________.

Que  reuneixo  les  condicions  exigides  per  a  participar-hi  i  que  consento  la  pràctica  de
notificacions electròniques.

Declaro  que  són  certes  totes  les  dades  que  figuren  en  aquesta  sol·licitud,  així  com la
documentació adjunta.

Que no he estat  inhabilitat/da de forma absoluta o especial  per a ocupacions o càrrecs
públics per resolució judicial  per a l'accés al  cos o escala de funcionari,  o per a exercir
funcions similars a les que feia en el cas del personal laboral, en que hagués estat separat o
inhabilitat i que no tinc antecedents penals.

Que dono el meu consentiment perquè les meves dades personals siguin incorporades a un
fitxer  o tractament  de dades de titularitat  de l’Ajuntament  d’Artesa de Segre,  creat  amb
finalitats de gestió dels recursos humans. No seran cedides a terceres persones excepte en
els casos previstos legalment i en qualsevol moment, podré exercir els meus drets d'accés,
rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-me a l’Ajuntament per qualsevol mitja.

Per tot això,

Sol·licito:
Ser acceptat/da per a participar a l’esmentat procés, per a la qual cosa adjunto:
□ Fotocopia del DNI o, si escau, del NIE i passaport.
□ Títol d’arquitecte superior o equivalent
□ Currículum vitae i documentació acreditativa dels mèrits per a la fase de concurs
□ Fotocopia del certificat de nivell C1 de català (o superior)
□ Carnet de conduir classe B
□ Que de cara a la realitzar de les proves, tinc les necessitats d'adaptació següents (cosa
que, si escau, justifico amb la documentació adjunta): ______________________________

Artesa de Segre
(Signatura)

Ajuntament d' Artesa de Segre
Plaça Ajuntament, 3, Artesa de Segre. 25730 (Lleida). Tel. 973400013. Fax: 973401010
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