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Model de document

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria de
borses extraordinàries de treball

Núm. d’expedient

Registre d’entrada (perquè l’empleni el CIM)

Sol·licitant
Nom i llinatges

NIF / CIF

amb domicili
població
telèfon

núm.
codi postal

pis

porta

província

adreça electrònica

Expòs
Que m’he assabentat de la convocatòria feta per aquest Consell Insular per a la creació d’una borsa
extraordinària de treball de/d’
________________________________________________________________________________
Que complesc tots els requisits assenyalats en la base primera de l’esmentada convocatoria.

Deman
Que m’admeteu en l’esmentada convocatòria, per a la qual autoritz el Consell Insular de Menorca perquè
sol·liciti a les administracions públiques que corresponguin les dades relatives al DNI i a la titulació exigida
En cas contrari, si no autoritzau la consulta marcau la següent casella:
NO AUTORITZ la consulta de les meves dades d'identidad i titulació i present còpia dels documents.
Justificació del nivell de català: __________
Resguard d’haver abonat els drets d’examen o justificant de trobar-se en situació d’atur dins el termini
de presentació de sol·licituds
- Altra documentació presentada (valoració dels mèrits):
Important: Atès que la valoració dels mèrits correspon a la fase de concurs i que només es valoran els
aspirants que hagin superat la fase d’oposisió, els aspirants que vulguin podran presentar els documents
justificatius dels mèrits dins els cinc dies hàbils següents d’haver-se publicat la llista de les
persones que hagin superat les proves.
Vida laboral
Model d’autobarem
Sol·licit que s’incorpori d’ofici un certificat de serveis prestats al Consell Insular de Menorca
Altres (detallau-los):

CONSELL INSULAR DE MENORCA
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.e

Autoritz el Consell Insular de Menorca a cedir les meves dades a altres administracions o empreses
públiques, amb les quals es signi el conveni corresponent, per a finalitats anàlogues o directament
relacionades amb la selecció de personal.
Sí
No

Observacions

ADVERTIMENT: Les dades personals facilitades en aquest document s'inclouran en fitxers propietat del Consell Insular de Menorca amb la finalitat de gestionar la
seva sol·licitud. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició, indicant-ho per escrit al Consell Insular a l'adreça que consta en aquest document.
.

,

de/d'

de 20
(signatura del/de la sol·licitant)
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