Dades personals
Nom i cognoms:

DNI/NIF/NIE:

Domicili:

Telèfon:

Població:

C.P.:

Correu electrònic:

 Actuo en representació de
Nom i cognoms o denominació social:

DNI/NIF/NIE:

Domicili:

Telèfon:

Població:

C.P.:

Correu electrònic:

EXPOSO
Que m’he assabentat de la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció per la creació d’una
borsa de professors/es de l’escola municipal de música de Callús.

SOL·LICITO
Ser admès\a al procés selectiu referit en aquest document i DECLARO que són certes totes i cadascuna de les
dades que hi consigno, que reuneixo les condicions exigides per treballar a l’Administració pública i les
assenyalades especialment a les bases que regulen el procés selectiu, acceptant-les plenament.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
 Currículum personal o professional on constarà un telèfon de contacte.
 Fotocòpia del DNI
 Fotocòpia de la titulació exigida
 Fotocòpia acreditativa dels mèrits de la fase de concurs
 Fotocòpia del certificat de nivell C de català o equivalent
 Declaració jurada en relació a l’autenticitat de les fotocòpies presentades amb compromís de presentar
els documents originals si fos requerit pel tribunal
Dono el meu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal en aquest procés selectiu, d’acord
amb la normativa vigent.
Marqueu la casella si voleu rebre comunicacions i notificacions relacionades amb aquesta sol·licitud per mitjans
electrònics
(consulteu les condicions del servei a: https://www.callus.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/notificacions-electroniques)

Callús,

de/d’

de 2018.

(Signatura)

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CALLÚS.
Al dors trobareu informació relativa a la protecció de dades de caràcter personal i sobre la notificació electrònica* (Llei 39/2015)

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament, de caràcter confidencial, en els fitxers creats per l'Ajuntament
de Callús, amb la finalitat de poder tramitar la vostra sol·licitud. L'Ajuntament de Callús podrà utilitzar aquestes dades per enviar-vos
informació oficial o d'interès ciutadà, o qualsevol altra actuació compresa dins l'exercici de les funcions de l'Ajuntament i del seu àmbit
competencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent. Qualsevol altra utilització requerirà el vostre consentiment
inequívoc.
Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació al consentiment atorgat, en els termes
establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància, a qualsevol oficina d'atenció ciutadana o per internet a través de la Seu
Electrònica de l'Ajuntament (https://seuelectronica.callus.cat)
(Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril, de protecció de dades de caràcter personal)

Notificació electrònica
La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l'Ajuntament i la ciutadania. Per tal de
poder realitzar la notificació electrònica necessitem l'autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix
moment de la sol·licitud i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil.
Quan l'Ajuntament us hagi de trametre una notificació o requeriment relatiu a aquesta sol·licitud, rebreu un correu electrònic a l'adreça
que heu donat, en el que hi trobareu l'adreça d'internet (URL) de l'espai de notificacions electròniques de l'Ajuntament, on podreu accedir
a ella mitjançant un certificat electrònic o una clau d'accés que us serà tramesa per SMS al vostre mòbil.
Podeu revocar l'autorització de notificació electrònica en qualsevol moment mitjançant presentació en qualsevol registre municipal o per
internet a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.callus.cat.
(Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques)

