Sol·licitud per participar en el procés selectiu per la provisió d’una borsa de
treball per substitucions d’educadores del Patronat d’Escoles Bressol
Termini de presentació de sol·licituds del 7/02/2022 al 4/03/2022, ambdós
inclosos
En/na:

Dni

adreça
codi postal

de
telèfon

DNI
. de

telèfon/s

correu electrònic:

EXPOSO
1. Que desitjo concórrer al procés selectiu per la borsa de treball d’educadores del Patronat Municipal
d’Escoles Bressol
2. Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les bases de la
convocatòria. i adjunto la documentació següent a efectes d’acreditar el compliment dels requisits per
participar al procés selectiu:
Document nacional d’identitat
Currículum vitae
Titulació acadèmica requerida (indiqueu quina):
El certificat de penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la
llibertat sexual o per tràfic d’éssers humans
3.

Que, en relació a l’acreditació de l’equivalència de coneixements de llengua catalana

Aportaré certificat emès pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Consorci per a la
Normalització lingüística, Junta Permanent de Català (nivell C1)
Que, estant en condicions d’acreditar l’equivalència per altres mitjans, d’acord amb les bases generals
d’aquest procés selectiu, aportaré la documentació abans de la realització de la prova de català prevista.
Que no puc acreditar l’equivalència de coneixements i, per tant, hauré de realitzar la prova prevista a
les bases.
Pel cas d’aspirants nacionals de països on la llengua espanyola no es idioma oficial, respecte la llengua
castellana:
Aportaré certificat conforme s’ha cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya
Aportaré diploma d’espanyol (nivell superior o C2) que estableix el Reial Decret 1137/2002, o
equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció
d’aquest.
Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers (DELE), del nivell de competència C2, expedit per les
escoles oficials d’idiomes.
Que no puc acreditar l’equivalència de coneixements i, per tant, hauré de realitzar la prova prevista a
les bases.

Sol·licitud
Ser admès/a per prendre part en aquest procés selectiu
Necessiteu alguna adaptació per a la realització de les proves?

SI

NO

Quina?:

Declaració responsable
Declaro sota la meva responsabilitat que tota la informació que he inclòs en aquesta sol·licitud és certa i
que per tant reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les bases de la
convocatòria i proporcionaré la documentació justificativa quan se'm requereixi a efectes d'acreditar el
compliment dels requisits per participar al procés selectiu

Notificació electrònica
Botón de opción
Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment a
l’adreça facilitada en aquesta sol·licitud.
Botón de opción
Vull rebre notificació en paper de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment a l’adreça
facilitada en aquesta sol·licitud.

Política de protecció de dades
Política de protecció de dades Patronat Municipal d’Escoles Bressol és el Responsable del tractament de
les dades personals proporcionades i l'informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que
disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27
abril 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) amb la finalitat de gestionar
la petició de participació en un procés selectiu de personal. La base de legitimació del tractament de les
dades es basa en el consentiment de l’Interessat. Les dades es tractaran durant el temps necessari per a
mantenir la finalitat del tractament. Posteriorment, es conservaran bloquejades per a complir amb els
terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per impedir el seu
tractament incloent la seva visualització, i estant únicament a la disposició de jutges, tribunals, ministeri
fiscal o administracions públiques amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el
període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d'aquestes dades. No es comunicaran les
dades a tercers, excepte per obligació legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com
a encarregats del tractament. Així mateix, s'informa que pot exercir els drets d'accés, rectificació,
portabilitat i supressió de les seves dades, així com el de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se
al Patronat Municipal d’Escoles Bressol en Av. Eduard Ferrés, 168 - 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). Email: a8069967@xtec.cat. També podrà interposar una reclamació a l'Autoritat Catalana de Protecció de
Dades ( apdcat.gencat.cat/ca/inici) .
Vilassar de Mar,
Signatura

de

de 2022

