Ajuntament de
Santa Bàrbara

Sol·licitud de participació en proves selectives de personal al servei de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara (Monitor/a de lleure i/o tècnic superior d’animació
en activitats físiques i esportives)

Dades del sol·licitant
Nom i cognoms o raó social
Tipus d’identificació
DNI / NIF NIE

Número identificador del document – lletra

Adreça a efectes de notificació
Tipus de via (plaça, carrer, etc. )

Nom de la via

Número

Pis

Bloc

Telèfon fix

Escala
Telèfon mòbil

Porta

C.P

Població

Correu electrònic

Convocatòria:
Publicació: Portal de la transparència (12/05/2017)
Denominació: Monitor/a de lleure i/o tècnic superior d’animació en activitats físiques i
esportives.
Places en relació de llocs de treball: en funció de les ratios
Règim: Personal laboral temporal
Forma de selecció: Concurs oposició lliure
Documents que aporto: Documents obligatoris
 Fotocòpia del DNI/NIE.
 Fotocòpia dels títols i carnet requerits.
 Currículum vitae on hi constin els mèrits al·legats.
 Estar inscrit a l’Oficina de Treball com a demandant d’ocupació
 Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
 L’experiència professional s’haurà de justificar mitjançant informe de vida
laboral i contractes de treball, nòmines i/o certificats de l’administració.
 Telèfons de contacte, correu electrònic
 Presentar el Certificat d’Antecedents penals actualitzat abans del procés de
selecció, o autoritzar a l’Ajuntament de Santa Bàrbara per a la seva petició.
Demano:
Participar en les proves selectives per a l’accés a la plaça que s’indica a l’apartat
convocatòria i declaro reunir tots i cadascun dels requisits per accedir a la plaça i/o
condicions exigides en la convocatòria i em comprometo a prestar jurament o promesa
tal com estableixen el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril i el Decret 359/1986, de 4 de
desembre.
Signatura
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Ajuntament de
Santa Bàrbara

Santa Bàrbara,

de

de 2017.
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