Ajuntament de Peralada
ANNEX II
INSTÀNCIA
“INSTÀNCIA DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA
DE TREBALL PER A LA COBERTURA DE POSSIBLES VACANTS DE PLACES
D’ADMINISTRATIU D’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PERALADA.
Dades personals
Nom i cognoms:
DNI:
Data de naixement:
Sexe:
Nacionalitat:
Adreça:
Telèfon:
Correu electrònic:
Lloc a cobrir per la borsa: Administratiu d’administració general
Documentació a aportar
1.- Fotocòpia compulsada del DNI o del permís de residència legal, en vigor.
2.- Fotocòpia compulsada del títol de batxillerat, FP de 2n grau, cicle formatiu de 2n grau o
equivalent
3.- Currículum vitae
4.- Documentació, mitjançant fotocòpies compulsades, que pugui acreditar els mèrits que
s’al·leguin (titulacions o expedients acadèmics)
5.- Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell C de català (en cas contrari hauran de
realitzar una prova per avaluar dits coneixements).
6.- Certificat dels serveis prestats per la corresponent Administració pública, que haurà de
concretar la categoria, i la data d’inici i d’acabament dels serveis.
El/la signant SOL·LICITA ser admès/a a participar en el procés selectiu a que es refereix la
present instància i DECLARA que coneix el contingut íntegre de les Bases, que les accepta sense
reserves i reuneix les condicions exigides en les presents Bases i que no pateix cap malaltia que
impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies del lloc de treball d’auxiliar administratiu i
que són certes totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud, així com la documentació
adjunta, i que compleix amb els requisits d’aquestes bases. La falsedat de les dades declarades
o de la documentació aportada per l’acreditació de les circumstàncies determinants dels criteris
de valoració comportarà l’exclusió de la sol·licitud, sens perjudici de l’exigència de
responsabilitats d’altre ordre que hagués pogut incórrer.
Peralada, a ......... de ...................de 2018.
Signat.....
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