Registre d’entrada

ANNEX II
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA
1. Convocatòria:
Concurs oposició per a la provisió de tres places de tècnic o tècnica superior d’administració
parlamentària de les Corts Valencianes
Convocatòria de data:
2. Dades personals:
Cognoms:
Nom:
Data de naixement:

Nacionalitat:

DNI:

Telèfon:

Correu electrònic:

Domicili:
Codi postal:

Municipi:

Província:

3.- Aspirants amb discapacitat, mesures d’adaptació que sol·liciten:
1

2

3

4

5

6

4. Torn pel qual opta:
Lliure
Promoció interna
5.- Documents que presenta:
Les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran de presentar la
documentació prevista en la base quarta punt 2.
Les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola acompanyaran, si escau,
documentació acreditativa d’estar exempts de realitzar la prova de castellà.
En qualsevol altre cas, hauran de realitzar la prova, d’acord amb el que hi ha previst la base
sisena.
Còpia del resguard acreditatiu del pagament dels drets d’examen establits en la base quarta
punt 1 i, si escau, certificat acreditatiu de l’exempció. L’ingrés de 30,00 euros es realitzarà en el
compte de Bankia IBAN ES36 2038 6309 1060 0002 1406, del qual són titulars les Corts
Valencianes.
Si escau, certificat expedit per l’òrgan oficial competent que especifique el diagnòstic i el temps
(nombre de minuts) d’ampliació que se sol·licita per raó de discapacitat.
Currículum compressiu dels mèrits que s’al·leguen per a la fase de concurs.
No es presentaran els documents acreditatius dels mèrits fins al moment assenyalat en la base
setena, punt 2 de la convocatòria.
6.- Declaració
La persona sotasignada sol·licita participar en aquesta convocatòria, declara que reuneix tots i
cadascun dels requisits assenyalats en la base segona de la convocatòria, els quals acreditarà
documentalment d’acord amb la base novena, i autoritza la verificació i la confrontació de les dades
personals incloses en la sol·licitud o que es troben en l’expedient i aportades en el procés selectiu,
com també la comprovació en els òrgans administratius corresponents.
A València, a

de

de 2019

MOLT EXCEL·LENT SR. PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES
De conformitat amb el que hi ha disposat en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica de protecció de dades a Espanya i de les seues
normes de desenvolupament: el responsable del tractament de les vostres dades són Corts Valencianes. Les vostres dades seran tractades 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 l’interessat. Se cedirà informació a altres administracions públiques o en cas d’obligació legal. Els
resultats seran publicats si així es considera. Les dades es conservaran en l’arxiu de la institució durant els terminis definits en la normativa pròpia de gestió documental. Les
persones interessades podran 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

