Registre d’entrada
IMPRIMIR FORMULARI

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

RHH I 002 V

ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A PROVES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL

DADES PERSONALS (*)
Primer cognom

Segon cognom

Nom

Data de naixement

Nacionalitat

Adreça electrònica

Domicili

DNI/CIF

Localitat

Titulació

Professió

C. Postal
Tel.

Provincia
Tel. mòbil

DADES DE LA CONVOCATORIA
EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ - Pàgina 1 de 2

Personal laboral temporal i interi
Bolsa de treball de/d'
Procediment ordinari
Procediment abreviat
Personal laboral fix, funcionari de carrera o interí
Oposició lliure per a proveir

places de/d'

Concurs oposició per a proveir

places/llocs de/d'

Concurs de mèrits per a proveir

llocs de/d'

Convocatòria (número d'expedient):
Torn:

Lliure
Promoció interna
Mobilitat

DENEGACIÓ
Per a la tramitació sol·licitada és necessària l'aportació/realizació de les següents gestions, amb la finalitat de comprovar l'adequat
compliment de totes les condicions necessàries que s'exigixen en el present procediment:
Comprovació amb el Ministeri d'Educació (titulacions) , amb el Ministeri de Justícia (antecedents penals) i la Junta Qualificadora de
Coneixements del Valencià.
D'acord amb el que establix l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, si no manifesta cap oposició expressa, entenem que l'interessat ha autoritzat a este Ajuntament perquè siga este el que pels seus
propis mitjans electrònics duga a terme la consulta necessària davant de l'Administració Pública que procedisca.
En cas de denegar tal autorització, l'interessat haurà d'aportar electrònica o presencialment els certificats requerits i fer-ho constar
expressament en els termes establits en la casella següent:
Denegue expressament el meu consentiment perquè l'Ajuntament d'Alzira obtinga de forma directa estes dades.
RHH I 002 V – Rev. 3 - 20170508
(*) 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.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

Registre d’entrada
IMPRIMIR FORMULARI

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

RHH I 002 V

ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A PROVES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL

EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ - Pàgina 2 de 2

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD

OBSERVACIONS
Qui subscriu ho fa per a poder accedir a la convocatòria abans indicada i fa constar que reunix tots els requisits fixats en les bases i
es compromet a jurar o prometre el que preveu la legislació específica.

FIRMA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Alzira,
RHH I 002 V – Rev. 3 - 20170508
(*) 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.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A PROVES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL

DADES PERSONALS (*)
Primer cognom

Segon cognom

Nom

Data de naixement

Nacionalitat

Adreça electrònica

Domicili

Localitat

Titulació

EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA - Pàgina 1 de 2

DNI/CIF

Professió

C. Postal
Tel.

Provincia
Tel. mòbil

DADES DE LA CONVOCATORIA
Personal laboral temporal i interi
Bolsa de treball de/d'
Procediment ordinari
Procediment abreviat
Personal laboral fix, funcionari de carrera o interí
Oposició lliure per a proveir

places de/d'

Concurs oposició per a proveir

places/llocs de/d'

Concurs de mèrits per a proveir

llocs de/d'

Convocatòria (número d'expedient):
Torn:

Lliure
Promoció interna
Mobilitat

DENEGACIÓ
Per a la tramitació sol·licitada és necessària l'aportació/realizació de les següents gestions, amb la finalitat de comprovar l'adequat
compliment de totes les condicions necessàries que s'exigixen en el present procediment:
Comprovació amb el Ministeri d'Educació (titulacions) , amb el Ministeri de Justícia (antecedents penals) i la Junta Qualificadora de
Coneixements del Valencià.
D'acord amb el que establix l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, si no manifesta cap oposició expressa, entenem que l'interessat ha autoritzat a este Ajuntament perquè siga este el que pels seus
propis mitjans electrònics duga a terme la consulta necessària davant de l'Administració Pública que procedisca.
En cas de denegar tal autorització, l'interessat haurà d'aportar electrònica o presencialment els certificats requerits i fer-ho constar
expressament en els termes establits en la casella següent:
Denegue expressament el meu consentiment perquè l'Ajuntament d'Alzira obtinga de forma directa estes dades.
RHH I 002 V – Rev. 3 - 20170508
(*) 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.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A PROVES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL

EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA - Pàgina 2 de 2

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD

OBSERVACIONS
Qui subscriu ho fa per a poder accedir a la convocatòria abans indicada i fa constar que reunix tots els requisits fixats en les bases i
es compromet a jurar o prometre el que preveu la legislació específica.

FIRMA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Alzira,
RHH I 002 V – Rev. 3 - 20170508
(*) 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.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

