AJUNTAMENT DE MUSEROS
P-4617900-H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
A LA BORSA DE MONITOR DE CURSOS DE
LA CASA DE CULTURA 2017-2018

A DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT
COGNOMS

NOM

ADREÇA

DNI / NIE

NACIONALITAT

DATA DE
NAIXEMENT

MUNICIPI

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFONS

B SOL·LICITA
Ser admés o admesa en el procés de selecció per a la formació de borses de treball per cobrir el lloc de naturalesa
laboral següents per realitzar el curs de la Casa de Cultura, 2017-2018, d’acord amb les bases aprovades per
resolució d’alcaldia de 25 d’agost de 2017.

Monitor o monitora de valencià

C DECLARA
Que reuneix els requisits establerts en les bases de la convocatòria per participar.

D DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marqueu el que corresponga)
Fotocòpia del DNI o document d’identitat equivalent.
Curriculum vitae actualitzat.
Fotocòpia dels mèrits de formació.
Fotocòpia del mèrits d’experiència laboral.
Fotocòpia del certificat de valencià.
Còpia de l’ingrés de 10 €, en concepte de taxa per concurrència a proves selectives.
REGISTRE D’ENTRADA

Museros,

d’octubre de 2017

Firma: ____________________________________
(*) D’acord amb la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, li informem que l'Ajuntament de Museros incorporarà les seues dades a fitxers, que
s'utilitzaran per a les finalitats d'aquesta sol·licitud i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i d’altres administracions públiques que siguen
destinatàries del tractament. Addicionalment, autoritza l'Ajuntament de Museros a comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, en
consultar tant els seus arxius com els de altres administracions públiques que siguen necessaris. Per exercir els seus drets d'accés, de rectificació, de
cancel·lació i d'oposició, s'ha de dirigir per escrit a l'Ajuntament, plaça del Castell, 1, de Museros (46136), i adjuntar una fotocòpia del seu document
nacional d'identitat o equivalent.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 7 dies naturals, del 12 al 18 d’octubre de 2017, els dos
inclosos, a l’Ajuntament de Museros, en horari de 09.00 h a 14.00 h

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS

