BRIGADA JOVE 2022 · SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms:
NIF:
Data de naixement:

Edat:

Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Telèfon:

Correu electrònic:

Província:

En cas de ser menor d'edat:

Nom i cognoms del pare/mare/tutor,a legal:
NIF:
Telèfon:

Correu electrònic:

MANIFESTO
Que m'he assabentat de la convocatòria per a la contractació laboral temporal de joves, projecte "BRIGADA JOVE" 2022, de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

DEMANO
Que sigui admès/a aquest escrit i, en conseqüència , per presentada la meva sol·licitud per a pendre part en l'esmentada convocatòria.

DECLARO
Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides a la base tercera - CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS de la convocatòria.
Capacitat fÍsica i psíquica necessàries per al ple desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball.
Que autoritzo, a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, per a la consulta de les meves dades al padró municipal per acreditar el compliment del requisit d'empadronament.
Que vull optar per la següent plaça:
Juliol:
Menor:
Major:
Agost:

ADJUNTO

Les sol·licituds amb els dos torns seleccionats seran considerades nul·les.

Que adjunto la documentació següent:
Fotocòpia del DNI / NIE
Currículum Vitae
La sol·licitud s’ha de presentar telemàticament a través de la web municipal www.scf.cat, anant a l’E-TREAM, mitjançant instància genèrica o presencialment a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana en horari de 9.00h a 14.00h. El termini d'inscripció és del 4 al 23 de maig del 2022.
Signatura:
Santa Coloma de Farners, a

de/d'

de 2022

Les dades de caràcter personal que ens proporcioni al complimentar aquest document, seran objecte de tractament d’acord amb la Llei orgànica 5/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i podrà exercir els seus drets
d’accés, verificació, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i d’acord amb la norma esmentada.
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