Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

ANNEX II
1.- Sol·licitant:
Nom i llinatges:

DNI:

Adreça postal (carrer, núm, municipi i CP):

Telèfon

Correu electrònic:

2.- Dades de la notificació
Mitjà preferent de notificació: Notificació electrònica
Si tria electrònica indicar l’@:

Recordar que per recollir les notificacions electròniques s'ha de disposar d'un certificat digital instal·lat
al navegador.

DNIE: http://www.dnielectronico.es/obtencion_del_dnie/oindex.html
CERES-FNMT: http://www.cert.fnmt.es/?cha?cit&sec=4

EXPOSA
1.-Que m'he assabentat de la convocatòria feta per l'Ajuntament de Sant Lluís per a la
cobertura amb caràcter interí de la plaça d'intervenció i la constitució d'una borsa de
feina d'interventor/a (BOIB núm
,de data
)
2.- Que estic en possessió de tots i cadascun dels requisits exigits a la base quarta de
les bases que regeixen la convocatòria.
3.- Que adjunt còpia de:
DNI
Titulació oficial requerida
Certificat acreditatiu del nivell de llengua catalana exigit
Quadre resum dels mèrits a valorar, annex III
Justificació dels mèrits (certificats, contractes de treball, títols...)
Informe de vida laboral (el més actualitzat possible)
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SOL·LICITA
L'admissió per a participar en les proves selectives a que es refereix la present
instància i declaro que són certes les dades consignades a la mateixa, i que reuneixo
les condicions exigides per a ingressar al servei de l'Administració, i especialment les
assenyalades a
la convocatòria anteriorment citada, comprometent-me a provar documentalment
totes les dades que figuren a la sol·licitud. La persona sol·licitant consent mitjançant la
signatura del present document el tractament de les dades de caràcter personal
facilitades, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu
i del Consell, de 27 d'abril de 2016, que seran tractats de manera confidencial, i
només seran cedits quan es compleixin les exigències establertes en la legislació vigent
en matèria de protecció de dades.
Data i signatura:

Avís Legal
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter
Personal (Reglament de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garantia dels drets digitals), l'informem que les seves dades seran incorporades
al sistema de tractament de dades de l'Ajuntament de Sant Lluís, amb l'exercici dels poders
atorgats a aquest Ajuntament.
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