
Sol·licitud  de  participació  en  la
convocatòria de personal al servei
de l’Ajuntament d’Ulldecona

Dades del/de la sol·licitant
Nom i cognoms 

Tipus d’identificació

 DNI / NIF   NIE

Número identificador del document – lletra

Adreça a efectes de notificació
Tipus de via (plaça, carrer, etc.) Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta C.P. Població

Telèfon fix Telèfon mòbil Correu electrònic

Convocatòria:
Publicació: Pàgina web de l'Ajuntament d'Ulldecona

Denominació: Socorristes / Monitors

Places en relació de llocs de treball: 3

Règim: Personal laboral temporal

Demano:

Participar en les proves selectives per a l’accés a la plaça que s’indica a l’apartat convocatòria i declaro reunir tots i
cadascun dels requisits per accedir a la plaça i/o condicions exigides en la base 3a de la convocatòria.

 Socorrista

 Monitor

Documentació que s'ha d'aportar:

- Fotocòpia compulsada del DNI o, si s’escau, del passaport.

- Currículum vitae.

- Fotocòpia compulsada únicament del títol necessari per a optar a la plaça.

- Informe de vida laboral del candidat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Signatura:

Ulldecona,         de de

De conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, us informem que les
dades de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran al fitxer Registre municipal d’acolliments civils, responsabilitat de
l’Ajuntament, la finalitat del qual és registrar les dades dels acolliments civils del municipi. Així mateix, us informem que les vostres dades no seran cedides
a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en
qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si s'escau,
oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l'Ajuntament d’Ulldecona, carrer Major, 49.
43550 Ulldecona.
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