Sol·licitud de lloc de treball

1. Persona que sol·licita
Núm. d'identificació:

Núm. passaport
o DNI:

Nacionalitat:

Nom i cognoms:
Carrer:

Núm.:

Edifici:

Bloc:

Escala:

Població:

Pis:

Porta:

Codi postal:

E-mail:
Telèfon:
Nom i cognoms de la persona de contacte:
Telèfon/e-mail:

2. Exposo:
Que m'he assabentat, per edicte de data ____________________________, publicat al BOPA núm _______________
amb referència núm.,________________________, que el Comú vol contractar________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Que estic interessat/ada en la plaça de/d' _______________________________________________________________
i crec que reuneixo les condicions que s'hi exigeixen.

3. Sol·licito:
Que sigui admesa aquesta sol·licitud i es consideri la meva candidatura per a la plaça esmentada.

4. Data i signatura
Canillo,

d

Signatura de la persona que sol·licita

de

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol· licitud
La que s'exigeix a l'edicte, publicat al BOPA del lloc de treball al qual concorreu

Legislació aplicable
• Llei de la funció pública, de 15 de desembre del 2000, publicada al BOPA núm. 3, de 10 de gener del 2001
• Decret dels delegats permanents sobre el contracte de treball, de 15 de gener de 1974
• Reglament laboral, de 17 de juliol i 22 de desembre de 1978; modificat el 28 de maig de 1979, el 26 de juny de 1980, el 25
d'abril de 1984, i el 13 de juliol de 1990 (BOPA núm. 21/90)
• Codi de l'Administració, de 13 de juliol de 1987, publicat al BOPA núm. 6, de 10 d'abril de 1989
• Reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics, de 22 de març de 2005

Informació complementària
• Heu d'adjuntar fotocòpies de totes les titulacions acreditades al currículum (es poden acceptar certificats o documents
que acreditin la titulació, llibre de notes, resguard de la demanda de títol, etc.)
.
• El certificat mèdic i d'antecedents penals han de ser els originals (si en els darrers 3 mesos us heu presentat anteriorment a un
altre edicte, podeu demanar una fotocòpia dels cetificats presentats per presentar-los amb la sol·licitud actual)
• Els certificats de les empreses on heu treballat poden ser originals o fotocòpies

