Excm. Ajuntament de
Novelda
DEPARTAMENT
RECURSOS HUMANS
Plaça Vella nº 1 (03660)
Tel: 965602690

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES PER A BORSA DE TREBALL
TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
COGNOMS:
NOM:

D.N.I.:

DATA DE NAIXEMENT:

NACIONALITAT:

DOMICILI:
LOCALITAT:
CODI POSTAL:

PROVÍNCIA:
TELÈFON:

CORREU ELECTRÒNIC:
El sotasignat SOL·LICITA:
Ser admès a les proves selectives per a la borsa de treball de Tècnic d'Administració General
DECLARANT: Que són certes les dades expressades, sent responsable de la veracitat, exactitud i actualització, i que
reuneix tots i cadascun dels requisits d'admissió establerts a la base segona referits a la data de finalització de termini
de presentació d'instàncies , així com que disposa de la documentació original que així ho acredita i que posarà a la
disposició de l’Administració quan així li siga requerida.
Documentació que s'acompanya:
• DNI original o document equivalent, o document oficial d'identificació estranger equivalent.
• Justificant d'haver ingressat la taxa per drets d'examen corresponent.
• Còpia acarada del certificat de l'òrgan competent que acredite la discapacitat , el tipus i graduació de la mateixa.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre
Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les dades
personals aportades seran incorporats en fitxers titularitat de l'Excm.
Ajuntament de Novelda, la finalitat del qual és la gestió dels assumptes
relacionats amb aquesta sol·licitud.
Les seues dades poden ser cedides a altres Administracions Públiques
la intervenció de les quals pogués ser necessària per a la tramitació i/o
control d'aquests assumptes, a les entitats el concurs de les quals
estiga recollit en la tramitació d'aquests assumptes i en la resta de
supòsits previstos per la Llei. Amb la signatura de la present sol·licitud
Vé. atorga consentiment per al tractament i, si escau, cessió de les
seues dades personals en els termes continguts en la present clàusula.
Vostè pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau,
oposició, enviant una sol·licitud a: Ajuntament de Novelda – Registre
Electrònic (https://sede.novelda.es), o presencialment en Plaça Vella,
n.º 1, 03660 Novelda. En tots els casos, la sol·licitud ha de contenir
acreditació sobre la seua identitat (fotocòpia del seu DNI, Passaport,
NIE o un altre document acreditatiu equivalent).
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