________________________________________________________________________
INSTÀNCIA
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN UN PROCÉS SELECTIU PER A LA
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL EN LA CATEGORIA
D’OPERARIS DE SERVEIS PÚBLICS I PERSONAL DE NETEJA DEL MUNICIPI
DE
BELLREGUARD,
NÚM.
EXPEDIENT/CODI
PROCEDIMENT
2020_OFI_01/000035
BORSA DE TREBALL D’OPERARIS DE SERVEIS PÚBLICS I PERSONAL DE
NETEJA.
NÚM. EXPEDIENT / CODI PROCEDIMENT 2020/OFI_01/000035
Sol·licitant
Nom i cognoms
DNI/NIE/Passaport
Mitjà de Notificació
Notificació postal
Notificació electrónica
Domicili

Núm. Escala Pis

Municipi

Codi postal

Telèfon

Porta

Comarca

Adreça electrònica

Expose:
El meu desig és concórrer en el present procés selectiu, ja que reunisc cadascun dels requisit
d’accés especificats a les bases reguladores de la convocatòria, que accepte les bases i les
obligacions que se’n deriven.
➔ 1. Peó de brigada d’obres. Agrupació professional
➔ 2. Oficial de brigada d’obres. C2
➔ 3. Peó de manteniment i neteja. Agrupació professional
Senyala la convocatòria en la qual desitges participar.

___________________________________________________________________________
Clot de l’Era, 12
46713 Bellreguard (la Safor) – València
Tel. 962 815 511 – Fax 962 816 218
ajuntament@bellreguard.net

________________________________________________________________________

Declare:
a) Que reunisc tots i cada un dels requisits exigits en la convocatòria.
b) Que em compromet a aportar al seu dia la documentació exigida en les bases de la
convocatòria.
Per això, sol·licite:
Ser admés en el concurs lliure convocat per a la formació d’una borsa de treball d’operaris
de serveis públics i personal de neteja del municipi de Bellreguard.
Documentació que s’aporta:
- Justificants pagament taxes per drets d’examen.
(5 € a ingressar al compte ES46 0030 3185 76 0020000271)
- Mèrits al·legats
-Titulació requerida

,

de

de 2020

(Firma del sol·licitant)

Sr. Alcalde president de l’Excm. Ajuntament de Bellreguard
Consentiment i deure d’informar els interessats sobre protecció de dades
El sol·licitant dona el seu consentiment exprés al tractament de les seues dades, en compliment de la Llei
orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, la finalitat del fitxer, el titular del qual és l’Excm.
Ajuntament de Bellreguard, és el propi d’un procediment selectiu de personal. L’informem que les seues dades
personals que existeixen en el nostre poder estan protegides per la nostra política de seguretat i no es
compartiran amb cap altra entitat sense el seu consentiment. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició dirigint-se al nostre departament.
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