SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA SELECCIÓ PER LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM
LABORAL TEMPORAL,
DE DOS PLACES DE PROSPECTOR/A I D’UNA PLAÇA
D’ORIENTADOR/A. GRUP A2 DE TITULACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

NOM I COGNOMS
DNI
ADREÇA
POBLACIÓ
TELÈFONS
CORREU ELECTRÒNIC
DADES DEL LLOC
LLOC DE TREBALL (marqueu el lloc per al qual presenteu la sol·licitud - podeu optar als dos llocs si disposeu dels
requisits)

 Orientador/a
 Prospector/a
REQUISITS GENERALS: establerts a les Bases de regulació dels criteris generals per a la selecció de
tècnics de l’àrea d’activació econòmica i programes d’ocupació del consell comarcal del Baix Ebre
publicades al BOPT de 13.03.2017 i esmena BOPT 19.04.2017
REQUISITS ESPECÍFICS: establerts a les Bases específiques

MANIFESTO que conec la convocatòria de selecció de personal laboral temporal i conec les bases reguladores dels
criteris generals del procediment publicades en la web del Consell Comarcal del Baix Ebre i en el BOPT de data 13
de març de 2017 i esmena BOPT 19.04.2017, i atès que compleixo els requisits de les bases generals i
específiques,
MANIFESTO la meva voluntat de participar en el procés selectiu, per la qual cosa accepto el contingut de les bases
que estableixen els criteris generals i també les bases específiques
ADJUNTO els documents acreditatius dels requisits per participar en la selecció i del meus mèrits per tal de ser
valorats per l’òrgan de selecció, i
DECLARO
- Que no pateixo cap malaltia ni estic afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de
les funcions corresponents a aquest lloc de treball.
- Que no he estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o
dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni em trobo en inhabilitació absoluta o
especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per
exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas de personal laboral, del qual hagi estat separat o
inhabilitat.
- Que tinc disponibilitat i mitjans propis per poder realitzar desplaçaments
____________________, de _________ de 2019
Signatura,

DOCUMENTACIÓ ANNEXA
DOCUMENTS ACREDITATIUS DEL REQUISITS
REQUISIT

DOCUMENT ACREDITATIU

Nacionalitat

DNI o NIE

Edat

DNI o NIE

Capacitat física

Declaració a la sol·licitud.
El Consell Comarcal es reserva el dret a la
comprovació
Només exigible a ciutadans de països on no és
llengua oficial
Certificat acreditatiu de coneixements d’acord
amb els criteris del CPNL

Coneixements
de
llengua
castellana
Coneixements de llengua catalana
Estar en possessió d’un Grau,
Llicenciatura
o
Diplomatura
universitària
Experiència 2 anys d’experiència
en inserció sociolaboral
Carnet de conduir B i disponibilitat
de vehicle per a desplaçaments

MARQUEU

Títol o resguard de sol·licitud
vida laboral i certificat de l’administració i/o
empresa on consti el temps i les tasques
desenvolupades
Declaració
manifestant
poder
realitzar
desplaçaments

DOCUMENTS ACREDITATIUS DELS MÈRITS
1.Documentació acreditativa de l’experiència professional
a) Vida laboral
b) Contractes o certificats d’empresa on consti les tasques realitzades
2.Documentació acreditativa de la formació complementària
a) Certificats d’assistència a cursos
b) Títols oficials

MARQUEU

