SOL·LICITUD GENERAL PLA D´OCUPACIÓ JUVENIL 2016
PRÀCTIQUES NO LABORALS A L´AJUNTAMENT D´ALZIRA
SOLICITUD GENERAL PLAN DE EMPLEO JUVENIL 2016
PRÁCTICAS NO LABORALES EN EL AYUNTAMIENTO DE ALZIRA

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

B

Telèfon fixe/ Teléfono fijo CP

Població / Población

DOCUMENTS PRESENTATS / DOCUMENTOS PRESENTADOS

1. Certificat d'inscripció en el SERVEF.
Certificado de inscripción del Servef (DARDE).
2. Informe vida laboral actualitzat, del mes de la convocatòria.
Informe vida laboral actualizado, del mes de la convocatoria.
MÉRITOS: Se aportarán los documentos justificativos de los méritos que se quieran hacer valer en la convocatoria:
MÈRITS: S´adjuntaran els documents acreditatius de mèrits que se vullguen fer valdre a la convocatòria:
1. Expedient acadèmic relatiu a la titolació per la que participa en esta convocatòria o certificat de nota mitja dels estudis conduents a la titolació.
Expediente académico de la titulación por la que participa en esta convocatoria o certificado de nota media en los estudios conducentes a tal
tiulación.
2. Certificat acreditatiu d´haver realitzat cursos (Servef, SEPE, IVAP, …) relacionats amb la convocatòria.
Certificado acreditativa de haber realizado cursos (Servef, SEPE, IVAP,…) relacionados con la convocatoria.
3. Certificat acreditatiu d’haver realitzat accions d’orientació o formació del Servef, o altres organismes oficials.
Certificado acreditativo de haber realizado acciones de orientación o formación del Servef, u otros organismos oficiales.
4. Situació Socioeconómica: Llibre de familia, i DARDE del membre de la unitat familiar (no inclòs el sol·licitnat) en situació de desocupació.
Situación Socioeconómica: Libro de familia y DARDE del miembro de la unidad familiar (no incluido el solicitante) en desempleo.
5. En el cas de persones amb discapacitat, certificat de grau de minusvalia en vigor, de l’organisme competent.
En el supuesto de personas con discapacidad certificado de grado de minusvalia en vigor, del organismo competente.
6. Altres mèrits / Otros méritos:

C

a.

Certificat justificatiu de coneixements de valència de la Junta Qualificadora de Coneixements de València u organismo homologat.
Certificado acreditativo de conocimientos de valenciano de la Junta Cualificadota de Conocimientos de Valenciano u organismo
homologado al efecto.

b.

Certificat justificatiu de coneixements de idiomes comunitaris expedit per centres homologats a l´efecte conforme al Marc Europeu de
referència de les llengües.
Certificado acreditativo de conocimientos de idiomas comunitarios expedido por centros homologados al efecto conforme al Marco
Europeo de referencia de las lenguas.

DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE

MANIFESTE, davall la meua responsabilitat que NO he tingut relació laboral o experiència professional superior a 3 mesos en la mateixa activitat/
titolació.
DECLARO, bajo mi responsabilidad que NO he tenido relación laboral o experiencia profesional superior a 3 meses en la misma actividad/titulación.

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:

La persona sol·licitant declara que totes les dades que apareixen en esta sol·licitud són certes. La persona solicitante declara que todos los datos que figuran en esta solicitud son ciertos.

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

