Annex
SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA D'UN PROCÉS ABREUJAT DE
CARÀCTER PÚBLIC OBERT A FUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES DE CARRERA AL SERVEI DE LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES PER A LA PROVISIÓ TEMPORAL DELS LLOCS DE TREBALL DE
TÈCNIC/A MITJÀ D’APLICACIONS, NÚMEROS 3508 i 3509, ADSCRITS AL SERVEI DE
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS DE LES CORTS VALENCIANES.

Procés abreujat de caràcter públic obert a
funcionaris i funcionàries de carrera al servei de les
administracions públiques per a la provisió
temporal dels llocs de treball de tècnic/a mitjà
d’Aplicacions, números 3508 i 3509, adscrits al
Servei de Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions de les Corts Valencianes.
(convocatòria de 10 de gener de 2020)
DADES PERSONALS

REGISTRE
D’ENTRADA

COGNOMS I NOM:
DNI:
ADREÇA:
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
ADMINISTRACIÓ D’ORIGEN:
LLOC DE TREBALL:

SOL·LICITUD I DECLARACIÓ
La persona que subscriu sol·licita participar en la convocatòria de procés abreujat de
caràcter públic obert a funcionaris i funcionàries de carrera al servei de les administracions
públiques, per a la provisió temporal dels llocs de treball de tècnic/a mitjà d’Aplicacions
números 3508 i 3509, adscrits al Servei de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de
les Corts Valencianes, i declara que compleix tots els requisits establits en les bases de la
convocatòria.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ACOMPANYA:
Certificació de la condició de funcionari o funcionària de carrera
Fotocòpia compulsada del DNI
Fotocòpia compulsada del títol acadèmic
Currículum
Memòria

_________________, _____ de ______________________ de 2020

La persona sol·licitant

Signatura: ____________________________

AL LLETRAT MAJOR

De conformitat amb el que hi ha disposat en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, (GDPR), en la Llei orgànica de protecció de dades a Espanya i les
seues normes de desenvolupament, el responsable del tractament de les vostres dades són les Corts Valencianes. Les vostres dades es tracten amb la finalitat de
gestionar els concursos d'oposicions, com també per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. La legitimació per a l'ús de les vostres
dades està basada en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat i el consentiment de la persona interessada. Se cedeix informació a altres
administracions públiques o en cas d'obligació legal. Els resultats es publiquen si així es considera. Les dades es conserven en l'arxiu de la institució durant els
terminis definits en la normativa pròpia de gestió documental. Les persones interessades poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oblit,
portabilitat i limitació del tractament, mitjançant instància presentada davant del Registre General. Informació addicional: www.cortsvalencianes.es

