Direcció de Recursos
Unitat de Recursos Humans i Organització

Sol·licitud d’admissió a la borsa de treball de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
Dades de la convocatòria
Tècnic Auxiliar de Laboratori adscrit a la Direcció de Laboratori de l'Agència de Salut Pública
Data publicació al DOGC

Data límit presentació instàncies

08/07/2016 – DOGC núm.7158

28/07/2016

Dades d’identificació de l’aspirant
Nom

Primer cognom

Tipus d’identificació
· DNI/NIF · NIE

Segon cognom

Número identificador del document - lletra

Domicili

Codi Postal

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Sexe
· Home · Dona

Data de naixement
Població

Adreça electrònica

MANIFESTO QUE
•

Reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les bases de la convocatòria.

•

Desitjo concórrer en la convocatòria pública de la borsa de treball de la categoria de Tècnic Auxiliar de
Laboratori pel Laboratori de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

•

Declaro que són certes totes les dades que manifesto.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
Documentació que s’adjunta a la sol·licitud

Pàgina

· Fotocòpia del DNI.
· Fotocòpia de la titulació acadèmica.
· Fotocòpia acreditativa d’estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

Per les raons exposades, SOL·LICITO ésser admès/admesa a prendre part en l’esmentat procés selectiu.

Barcelona, a

de

de 20

.
Signatura

SRA. PRESIDENTA DE L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les seves dades de
caràcter personal s’incorporaran al fitxer “Gestió R.H.” de l’Agència de Salut Pública de Barcelona del qual és titular la Gerència de Recursos Humans
i Organització de l’Agència. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la convocatòria de selecció en que participen com a part integrant de la Gestió de RH de
l’organisme. Amb aquesta sol·licitud consenten en el tractament de les seves dades personals per a la finalitat indicada. Finalment informem que poden
exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit al Registre General de l’Agència: Pl. Lesseps, 1,
08023 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte: “Tutela de drets LOPD”.

