AJUNTAMENT

LA MORERA DE MONTSANT

Instància de Sol·licitud
Vigilant Piscina
Convocatòria 2020
Cognoms

Nom

NIF / CIF

Adreça de notificacions

Núm.

Escala

Planta

Porta

Codi Postal

Municipi i comarca

Adreça electrònica i telèfon de contacte

EXPOSO
Que estic interessat a participar en la selecció de 2 vigilants a la piscina municipal de La Morera de
Montsant per l’any 2020.
Que per participar en aquesta selecció aporto la següent documentació:
a.- DNI o NIE original i fotocòpia o fotocòpia compulsada.
b.- Certificat mèdic.
c.- Declaració jurada de no haver estat separats, mitjançant expedient disciplinari, del servei de
cap Administració, ni inhabilitats per a l'exercici de funcions públiques.
d.- Títol de primers auxilis o equivalent.
e.- Certificat original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del Graduat Escolar, ESO o equivalent,
o document que acrediti la seva finalització. Ha d’haver estat cursat i /o acabat a Catalunya per
certificar, com a mínim, el nivell B de català. Si no acreditar, com a mínim, el nivell B de català.
f.- Documents acreditatius de mèrits complementaris, si s’escau.
SOL·LICITO
Que es tingui en aquesta documentació i la meva candidatura.

Signatura del Sol·licitant

La Morera de Montsant,

Il·lma. Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de La Morera de Montsant

X

AJUNTAMENT

LA MORERA DE MONTSANT

DECLARACIÓ JURADA
Cognoms

Nom

NIF / CIF

Adreça de notificacions

Núm.

Escala

Planta

Porta

Codi Postal

Municipi i comarca

Adreça electrònica i telèfon de contacte

Autoritzo a l'Ajuntament de La Morera de Montsant a realitzar totes les comunicacions
referents d’aquesta convocatòria a través de l’adreça de correu electrònic indicada.
I DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que en relació a aquesta convocatòria tinc la capacitat suficient per participar-hi i no he estat
separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració, ni inhabilitat per a
l'exercici de funcions públiques en aquesta licitació.
I per què així consti, lliuro aquesta Declaració a La Morera de Montsant, el dia

Signat

Il·lma. Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de La Morera de Montsant

