Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera

AJUNTAMENT D’ ABRERA

SOL·LICITUD D’AL·LEGACIÓ DE MÈRITS
Nom i cognoms

NIF/NIE

Domicili

Telèfon

Codi postal i població

Adreça electrònica

Representant: Nom i cognoms

NIF/NIE

SI

NO autoritzo la notificació via seu electrònica (cal disposar de certificat digital – es rebrà alerta al correu electrònic)

DENOMINACIÓ CONVOCATÒRIA
Una plaça d’Enginyer Tècnic/a (Exp. convocatòria 1216/2019)
EXPOSO
Que en relació a la convocatòria esmentada, i per a la seva valoració tal i com estableix el punt 3.9 de les bases
que regulen el procés selectiu, detallo i aporto fotocòpia dels següents mèrits:
Experiència professional
Nom de l’Administració Pública/Empresa

Data inici

Data fi

Centre

Durada
Hores

Formació
Nom del curs/formació

D’acord a la base tercera (3.7) no torno a aportar la següent documentació que a continuació es relaciona, en tant
que ja la vaig aportar en el procés de selecció indicat, i que per tant ja consta en poder d’aquesta administració:
Documentació

Procés de Selecció

 SI AUTORITZO /  NO AUTORITZO a l’Ajuntament d’Abrera per obtenir telemàticament la documentació
relativa a la titulació reglada necessària per accedir al procés selectiu, i en el seu cas, la formació reglada
acreditada com a mèrits, necessària per a la gestió del procés selectiu.
En cas d’autorització, la relació de titulacions que l’interessat no aporta físicament és la següent:

Signatura

Localitat i data:
De conformitat amb l’art. 13 del Reglament (UE) 2016/679 i l’art.11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals, les dades facilitades seran utilitzades exclusivament als efectes de la participació en la convocatòria a la qual es presenta la persona aspirant, i no es
preveu la seva cessió a tercers llevat d’obligació legal. El responsable de les mateixes és l’Ajuntament d’Abrera: - Plaça de la Constitució número 1, 08630 Abrera informació@ajuntamentabrera.cat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i la limitació o oposició al seu
tractament, així com els altres drets que corresponguin, i consultar la informació addicional i detallada, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament
https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/privacy.1

