SOL·LICITUD PER PRENDRE PART EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A
LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE 5 JOVES EN EL MARC
DEL PROJECTE BRIGADES JOVES DE L’AJUNTAMENT DE
CAMPDEVÀNOL
Nom i Cognoms:
DNI núm.:
Domicili:
Població i Codi Postal:
Telèfon fixe:
A/e:

Telèfon mòbil:

DECLARO
Que accepto íntegrament el contingut de les bases reguladores del procés de selecció
per a la contractació en règim laboral temporal de 5 joves en el marc del projecte
Brigades Joves de l’Ajuntament de Campdevànol, i que reuneixo els requisits previstos
a la base quarta de les bases reguladores:
Jove de 16 a 20 anys

Tinc titulació mínima exigida ESO o equivalent

Estic empadronat/da al municipi de Campdevànol
D’acord amb l’esmentat,
SOL·LICITO
Ésser admès/a com a aspirant/a en el procés selectiu per a la contractació en règim
laboral temporal de 5 joves en el marc del projecte Brigades Joves de l’Ajuntament de
Campdevànol, per ocupar un lloc de treball de:
Brigada d’obres i serveis

Recepció i administració

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR
Sol·licitud

Fotocòpia del DNI

Full empadronament

Currículum Vitae

Acreditació qualificació d’ESO o superior

Acreditació (certificats, informes...) de la participació activa en les activitats de
joventut en els darrers anys i/o en les activitats associatives i municipals.

Signatura del sol·licitant

En el cas de ser menor d’edat, autorització
pare/mare o tutor legal:
Nom i cognoms:
DNI:
Signatura:

Ripoll, ________de ___________________________________de__________

El Consell Comarcal del Ripollès tractarà les vostres dades de caràcter personal exclusivament per gestionar
la vostra petició. El Consell Comarcal del Ripollès garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades
de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu,
que garanteixen la seguretat d’aquestes dades. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de
protecció de dades de caràcter personal, us informem que podeu exercir el dret d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició al Consell Comarcal del Ripollès (C/ Progrés, 22 – 17500 Ripoll).

