SOL·LICITUD GENERAL BEQUES AULA MENTOR I ALTRES
VIATGE A L’EMPLEABILITAT
SOLICITUD GENERAL BECAS CURSOS AULA MENTOR Y OTROS
VIAJE A LA EMPLEABILIDAD

A

Núm. Expediente:

DADES DEL SOL·LICITANT/ DATOS DEL SOLICITANTE

Nom i cognoms/Nombre y apellidos

DNI / NIE

Adreça / Domicilio

Data inscripció demandant d’ocupació
Fecha inscripción demandante empleo

Telèfon mòbil / Teléfono móvil Correu electrònic/ Correo electrónico

Telèfon fixe/ Teléfono fijo CP

Població / Población

CURS PER AL QUAL SOL·LICITA LA BECA/ CURSO PARA EL QUE SOL·LICITA LA BECA:

B

DOCUMENTS PRESENTATS / DOCUMENTOS PRESENTADOS

1. Certificat d'inscripció en el SERVEF.
Certificado de inscripción del Servef (DARDE).
2. Còpia titulació acadèmica (estudis reglats realitzats pel sol·licitant).
Copia titulación académica (estudios reglados realizados por el solicitante).
3. Currículum del sol·licitant.
Currículum del solicitante.
4. Informe vida laboral actualitzat, del mes de la convocatòria.
Informe vida laboral actualizado, del mes de la convocatoria.
5. Certificat acreditatiu d’haver realitzat accions de formació del Servef, o altres organismes oficials.
Certificado acreditativo de haber realizado acciones de formación del Servef, u otros organismos oficiales.

C

DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARE, sota la meua responsabilitat:
No trobar-me incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
DECLARO, bajo mi responsbilidad que:
No estoy incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

D

ACCIONS FORMATIVES REALITZADES A IDEA/ ACCIONES DE FORMACIÓN REALIZADAS A TRAVÉS DE IDEA

La persona sol·licitant declara que ha realitzat les següents accions formatives a IDEA (acció i data): / La persona solicitante declara que ha
realizado las siguientes acciones formativas en IDEA (acción y fecha):
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE REALITZACIÓ DEL CURS / JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD REALIZACIÓN DEL CURSO

La persona sol·licitant declara que totes les dades que apareixen en esta sol·licitud són certes i es compromet a no causar baixa voluntària en
l´ocupació obtinguda en aplicación del programa de contractacions municipals.
La persona solicitante declara que todos los datos que figuran en esta solicitud son ciertos y se compromete a no causar baja voluntaria en el
empleo obtenido en aplicación del programa de contrataciones municipales.
Alzira,

Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les
funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.
Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Alzira y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el
ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Alzira.

http://www.idea-alzira.com

