Formulari de sol·licitud per a la convocatòria de responsable de secció
per a Eco-equip SAM
Cal complimentar totes les dades, adjuntar la documentació requerida i signar el
formulari.

DADES PERSONALS
IDENTIFICACIÓ
Cognoms :

Nom:

Nº de Document: DNI/ NIE

Nº Afiliació Seguridad Social:

Sexe:

Data de Naixement:

Telèfon:
Adreça

Correu electrònic:
Població :

ALTRES DADES
Titulació acadèmica

Pot acreditar el nivell de català C1?

SI

NO

Disposa de carnet de conduir B en vigor

SI

NO

Declaro no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de les funcions
públiques ni està separat/da, mitjançant expedient disciplinari

expedient disciplinari o

sentència judicial del servei d’Eco-equip o de qualsevol Administració Pública.
Declaro que no pateixo malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de totes i
cadascuna de les funcions especificades en les bases corresponents a tots els llocs de treball i en
tots els torns possibles.

Per optar a aquest lloc de feina ha de remetre a l’adreça electrònica eco-equip@terrassa.cat escanejada
aquesta sol·licitud juntament amb la següent documentació:

1.
2.
3.
4.

Còpia del DNI o NIE, permís de treball i residència.
Còpia del certificat de la titulació acreditada
Còpia del carnet de conduir B vigent.
Model de sol·licitud, que incorpora la declaració jurada de no estar inhabilitat/da per sentència ferma
per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del
servei, i la declaració jurada de no patir malaltia, seqüela o defecte físic que impedeixi el normal
exercici de les seves funcions.
5. Document oficial d’estar en possessió del certificat que acrediti el nivell de català exigit o superior,
de la Junta permanent de Català o els reconeguts per aquesta entitat com equivalents (Decret
161/2002 d’11 de juny).
•
•

La manca de presentació de la documentació relacionada en els punts 1 a 4 donarà lloc a la no
admissió de la sol·licitud.
La manca de presentació de la documentació relacionada en el punt 5 suposarà la necessitat de
superar una prova específica de català.

Data i signatura:

