NIF

En representació de:
Adreça postal

Núm.

Pis

Població

CP

Telèfon

Porta

Adreça correu electrònic

Exposo:

191 de ......
5 de
Vistes les bases publicades al BOP de Girona número ..........
2022
................................
de...........per
a la creació d’una borsa de treball de personal
octubre
laboral temporal i funcionaris interins per programes, categoria tècnic/a del dispositiu
d’empresa i d’ocupació

Sol·licito:
Prendre part en el procés de selecció per a una borsa de tècnics/ques per al: (marcar
una o totes dues caselles)


Dispositiu d’empresa



Dispositiu ocupació

Documents aportats (indicar amb una creueta quan s’escaigui):






Fotocòpia del DNI o del passaport.
Fotocòpia de la titulació exigida o resguard d’haver abonat els drets per a la
seva expedició.
Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió de
coneixements de llengua catalana del nivell suficiència (C1 del MERC) o de
qualsevol altre que tingui reconeguda l’equivalència.
Fotocòpia acreditativa d’estar en possessió d'un certificat conforme han cursat
la primària, la secundària i el batxillerat a l'Estat Espanyol; del diploma bàsic
d'espanyol com a llengua estrangera establert pel Reial Decret 862/1988 de
20 de juliol, modificat i completat pel Reial Decret 1/1992 de 10 de gener, o
certificació acadèmica que acrediti totes les proves adreçades a l'obtenció
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Nom i cognoms

Butlletí Oficial de la Província de Girona

ANNEX 1 – SOL.LICITUD

Signatura

Data:

:

ANNEX 2

DECLARACIÓ JURADA
En/Na.................................................................................................................................
amb DNI....................................amb domicili....................................................................
localitat..........................................codi postal................província de................................
telèfon................................i correu electrònic...................................................................

A l’efecte de sol·licitar prendre part en el procés de selecció per a una borsa de
tècnics/ques per al dispositiu d’empresa i ocupació de DinàmiG, bases publicades al
BOP de Girona número .......... de ...... de ................................ de............

DECLARO:

PRIMER.- Que conec i accepto en la seva totalitat les bases de selecció esmentades
més amunt.
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d'aquest o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit pel les
escoles oficials d'idiomes (només per a les persones aspirants que no tinguin
la nacionalitat espanyola).
Declaració jurada conforme segons model de l’annex 2 de les bases que
regulen el procés de selecció
.Altres:

