Ajuntament de Son Servera
AN NEX

III :

MODEL DE SOL.LICITUD

Nom i cognoms
DNI núm.
Domicili
Telèfon
Correu electrònic
MANIFEST:
Primer.- Que complesc i accept totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases de la
convocatòria per presentar-me al concurs d’una borsa de treball d’una vacant MESTRE D’EDUCACIÓ
PRIMÀRIA per cobrir amb caràcter laboral temporal per obra i servei, pel curs 2018-2019 del Programa
de Qualificació Inicial d’auxiliar de restauració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, de
l’Àrea de Serveis Educatius de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), d’acord amb la Resolució de
Batlia núm. _________________
Segon.- Que DECLAR SOTA JURAMENT que no he estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari,
del servei de l’Estat, a les Comunitats Autònomes o a les Entitats Públiques, i no trobar-me en situació
d’inhabilitació per a l’exercici de les Funcions públiques.
Tercer.- Que faig constar que, de conformitat amb el que disposen les bases de la present convocatòria en
relació amb el requisit del català, he optat per:
(
(

) Acreditar el coneixement de català.
) Realitzar la prova de català.

S O L·L I C I T :
Ésser acceptat/da a l’esmentada convocatòria.
DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNT en forma de còpia adverada i/o original: (assenyaleu la casella
adient)

Document nacional d’identitat (DNI)
Titulació mínima exigida
Titulació de llengua catalana (nivell C1)
Certificació de capacitació per impartir ensenyaments de
llengua catalana a les Illes Balears
Titulació mèrits
Son Servera, ___________________________________________
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BATLIA DE SON SERVERA (ILLES BALEARS)

De conformitat al que disposen els articles 5 i 6.2 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades personals, s'informa
als interessats que les dades personals contingudes en la sol·licitud d'admissió, documentació
que s'acompanyi a aquesta o que es generi a
resultes d'aquesta convocatòria, són objecte de recollida per al seu tractament única i
exclusivament per a l’exercici de funcions pròpies
d’aquesta Administració, dins el present procediment selectiu per a la seva convocatòria,
tramitació, qualificació i resolució, per la qual cosa
s’informa que les dades s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és
responsable aquest Ajuntament, i que en cas que
sigui necessari als efectes de complir amb els principis de publicitat i transparència del
procediment, algunes dades personals dels aspirants
poden ser publicades en el BOIB o al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament. Que en
aquest acte l’Ajuntament informa a les
interessades/ts del dret de les persones físiques a accedir a les seves dades, a rectificar-les i a
cancel·lar-les. Aquests drets podran ser exercits
per mitjà d’escrit adreçat al responsable del fitxer a l’adreça postal següent: 07550 – Son
Servera – Plaça de Sant Ignasi, 1. Que així mateix se m’informa en
aquest acte que les dades personals de persones físiques contingudes en la proposició només
seran objecte de cessió o comunicació en els
casos, condicions, i amb previ compliment dels requisits establerts en la Llei Orgànica de
protecció de dades de caràcter personal.
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