SERVEI D’ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ
DE PERSONAL

Dades de la convocatòria del concurs públic
Convocatòria publicada a ..................................................................................
Sistema d’accés:

Concurs públic

Lloc al qual sol·licito ser admès/esa
Denominació del lloc:

Dades personals
Primer cognom
NIF

Segon cognom
Data de naixement

Nom

Nacionalitat

Home

Dona

Adreça
Municipi

Discapacitat
Igual o superior al 33%

Codi postal

Telèfon

Opció a places reservades

Sol·licita adaptació de temps i mitjans per a la realització de proves i/o del lloc de treball

Formació
Títol acadèmic oficial al·legat per participar-hi

Centre d’expedició

Nivell de coneixement de llengua catalana de la Junta Permanent de Català o equivalent:
Altres:

Any d’obtenció
A

Nivell d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC):
Superior

B
Bàsic

C
Mitjà

SOL·LICITO ser admès/esa a la convocatòria referida en aquest document i DECLARO que són certes totes les dades
que hi consigno i que tinc les condicions exigides per treballar a Grameimpuls, SA i les assenyalades específicament a
les bases de la convocatòria. Així mateix AUTORITZO la cessió a Grameimpuls, SA de les dades següents: nom,
cognoms i número de DNI, perquè siguin publicades al web de Grameimpuls, SA i de l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet i als taulells d’anuncis, en tot allò que estigui relacionat amb la convocatòria de referència (llistes d’admesos i
exclosos, així com puntuacions de les proves), en cas contrari ho hauré de comunicar per escrit.

Santa Coloma de Gramenet,

de

de 201..

Signatura

Les seves dades personals seran incloses a l’arxiu RRHH titularitat de Grameimpuls SA, inscrit en el Registre general de
l’Agència espanyola de protecció de dades. L’informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició establerts en aquesta Llei a través de carta certificada, adjuntant fotocòpia del seu DNI, en la següent adreça:
Grameimpuls SA, Direcció de qualitat, carrer Rafael de Casanova 40, 08921 Santa Coloma de Gramenet.

__________________________
Documents que han d’acompanyar la sol·licitud:
 Fotocòpia del DNI.
 Currículum Vitae.
 Documentació que acrediti els mèrits que s’al·leguen en el currículum.
 Còpies de la documentació aportada.
6 / FR-RH-16

