SOL·LICITUD "CONTRACTACIÓ INDEFINIDA 1 PODADOR/A I CREACIÓ BORSA JARDINERS/ERES"
1. DATOS PERSONALES
NOM I COGNOMS:
NIF/NIE/TIE:

TELÈFON:

DATA DE NAIXEMENT:

E-MAIL:

DOMICILI:
LOCALITAT:

C.P.:

2. DECLARA RESPONSABLEMENT:
PRIMER: Que reuneix els requisits exigits en la Base CINQUENA de les quals regulen el procés de
selecció, a la data d'expiració del termini de presentació de la instància.
SEGON: Que declara conèixer i accepta les bases de la convocatòria "per a la creació de borsa per a la
contractació temporal de peons de neteja".
TERCER: Que no pateix malaltia o discapacitat de qualsevol tipus que impossibilite la prestació dels
llocs de treball objecte de la convocatòria.

3. DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Fotocòpia de Document Nacional d'Identitat / NIE / PASSAPORT
Informe de VIDA LABORAL actualitzat
Curriculum Vitae detallat
Documentació acreditativa de mèrits per a la seua valoració
Fotocòpia del permís de conduir, en vigor
Fotocòpia del títol acadèmic
Carnet d'aplicador de fitosanitaris
4. SOL·LICITA
Que s'admeta aquesta sol·licitud per a participar en el procés selectiu i declara sota la seua
responsabilitat que són certs les dades consignades en ella
PROCÉS I -OFICIAL JARDINER/A PODADOR/A
PROCÉS II - BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE JARDINERS/ERES
TOTS DOS PROCESSOS
En __________________, a _____ de ________________ de 2019.

(Signatura de l'interessat/a)
"Responsable: Identitat: PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL SA - NIF: A53868184 Dir. postal: POLIGONO CAP BLANCH 100 Telèfon: 966881903 Correu elect:
publicadesarrollo@gmail.com. En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de mantenir-li informat de les diferents vacants a un lloc
de treball que es produïsquen en la nostra organització. Les dades proporcionades es conservaran fins a l'adjudicació d'un lloc de treball o fins que vostè exercisca el
seu dret de cancel·lació per tant té dret a accedir a les seues dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen
necessaris. Les dades no se cediran a tercers."

