SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL DEL PROJECTE
“ESPAI SOCIOEDUCATIU A CAN PINYONS”
Dades de la convocatòria
Programa d'ocupació de l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat, inclòs en el Pla Metropolità de
suport a les polítiques socials municipals 2016 - 2019 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Inici dia de presentació d'instàncies
Finalització dia presentació d'instàncies

22 de novembre de 2018
5 de desembre de 2018

DADES PERSONALS:
NOM

DNI

COGNOMS

DATA
NAIXEMENT

ADREÇA

CODI POSTAL

POBLACIÓ

EMAIL

TELÈFON
MÒBIL

TELÈFON FIX

DADES FAMILIARS:
MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR ( Incloent-se el/la
sol·licitant )
RELACIÓ DE PERSONES QUE CONVIUEN EN LA UNITAT FAMILIAR I QUE DEPENEN ECONÒMICAMENT
DEL/LA SOL·LICITANT. Cal indicar el parentesc, l’edat i la situació laboral ( si treballa, estudia, en atur, o
especificar altra...)
PARENTESC

EDAT

SITUACIÓ

CARNET DE CONDUIR :

SI
NO

PERCEPCIÓ DE PRESTACIÓ

SÍ
TIPUS:_____________________ IMPORT:___________________
NO

Jo, sotasignat, SOL.LICTO ser declarat/da admès/sa a la convocatòria a què es refereix aquest
document i DECLARO que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases
reguladores del procés de selecció i que són certes les dades que hi consigno.
Documentació obligatòria a presentar per ser admès en el procés selectiu:
Còpia del DNI/NIE
Còpia del títol acadèmic (CFGS Integració Social – Grau Educació social)
Còpia del Certificat Nivell Català C1
Currículum vitae actualitzat
Informe de vida laboral actualitzat
Documentació acreditativa de la formació acadèmica al·legada
Còpia del document actualitzat d'inscripció al Servei d'Ocupació de Catalunya
En cas de no tenir cap ingrés, declaració jurada d'ingressos
Còpia del llibre de família en cas de tenir familiars a càrrec
En cas d’al·legar familiar dependent o discapacitat, fotocòpia de la resolució de
qualificació del grau de dependència i/o certificat del grau de discapacitat
En cas de percepció d'altres prestacions, certificat perceptor o no de pensions de
l'Administració Pública.

Torrelles de Llobregat,

Signat:

de

de 2018.

