SOL·LICITUD AGENT D’IGUALTAT
Espai reservat per al segell d’entrada
Espacio reservado para el sello de entrada

De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos personales que usted facilita en este escrito se incorporarán a un fichero cuyo responsable es
este Ayuntamiento. La finalidad es tramitar su solicitud e informarle de los servicios y actividades municipales que
puedan resultar de su interés. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los
datos personales registrados dirigiendo su solicitud al Registro General de esta Corporación. Con su firma Usted
otorga su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento.

De conformitat amb el que estableix l'art. 5 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els
informem que les dades personals facilitades en aquest escrit seran incorporades a un fitxer que és responsabilitat
de l'Ajuntament. La finalitat és tramitar les sol·licituds i informar dels serveis i de les activitats municipals que puguen
ser del seu interés. Poden exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició a les dades personals
registrades amb una sol·licitud adreçada al Registre General d'aquesta corporació. Amb la signatura donen el
consentiment per a dur a terme aquest tractament.

SOLICITUD AGENTE DE IGUALDAD

1. Dades personals / Datos personales
Primer cognom / Primer apellido

Segon cognom / Segundo apellido

Nom / Nombre

DNI/NIE/Passaport /Pasaporte

Adreça (carrer, núm., localitat i CP) / Domicilio (calle, núm., localidad y CP)

Tel. / Tel.

Adreça electrònica / Correo electrónico

2. Documentació a aportar / Documentación a aportar
Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència
Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia
Fotocòpia compulsada de la titulació exigida
Fotocopia compulsada de la titulación exigida
Annex I: llista numerada de mèrits a valorar, acompanyada de la còpia compulsada dels documents que els acrediten
Anexo I: lista numerada de méritos a valorar, acompañada de la copia compulsada de los documentos que los acrediten
Annex II: formulari d'autobaremació
Anexo II: formulario de autobaremación
Diversitat funcional / Diversidad funcional
SÍ - Certificat de l'òrgan administratiu competent que acredite la condició legal de persona amb diversitat funcional.
Aporteu justificant de les adaptacions corresponents
SÍ - Certificado del órgano administrativo competente que acredite la condición legal de persona con diversidad funcional.
Aportar justificante de las correspondientes adaptaciones
NO

3. Declaració responsable, data i signatura / Declaración responsable, fecha y firma
La persona sol·licitant manifesta la seua voluntat de participar en la convocatòria per a la contractació d'un/a agent d'igualtat com
a personal laboral i
DECLARA responsablement
Que compleix totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen en la base segona de la convocatòria, referides a la data en
què acaba el termini de presentació d'instàncies.

La persona solicitante manifiesta su voluntad de participar en la convocatoria para la contratación de un/una agente de igualdad
como personal laboral y
DECLARA responsablemente
Que cumple todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base segunda de la convocatoria, referidas a la fecha en
que acaba el plazo de presentación de instancias.

Burjassot, ______ d’/de ______________________ de _________
(signatura / firma)

A L’ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Pl. Emilio Castelar, 1 · 46100 Burjassot · NIF: P4608000H · Telèfon: 96 316 05 00 · www.burjassot.org

ANNEX I: LLISTA NUMERADA DE MÈRITS
ANEXO I: LISTA NUMERADA DE MÉRITOS
DOC.
NÚM.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DNI de la persona interessada / DNI de la persona
interesada

MÈRITS (segons base vuitena i novena) / MÉRITOS (según base octava y novena)

ANNEX II: FORMULARI D’AUTOBAREMACIÓ
ANEXO II: FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN
1.
DOC.
NÚM.

2.
DOC.
NÚM.

3.
DOC.
NÚM.

DNI de la persona interessada / DNI de la persona
interesada

Experiència professional (fins a 5 punts) / Experiencia profesional (hasta 5 puntos)
Entitat, empresa o període per compte propi
Entidad, empresa o periodo por cuenta propia

Lloc de treball
Puesto de trabajo

Data d’inici
Fecha inicio

Data de fi
Fecha de fin

Mesos
complets
Meses
completos

Autobaremació

Autobaremo

Coneixement del valencià (fins a 3 punts) / Conocimiento del valenciano (hasta 3 puntos)
Entitat que acredita la titulació
Entidad que acredita la titulación

Autobaremació

Nivell
Nivel

Autobaremo

Cursos de formació i perfeccionament professional (fins a 1,20 punts) / Cursos de formación y perfeccionamiento
profesional (hasta 1,20 puntos)
Centre que dona la formació
Centro que imparte la formación

Nom del curs
Nombre del curso

Nre. hores
Núm.horas

Autobaremació

Autobaremo

4. Coneixement de llengües estrangeres (fins a 1,30 punts) / Conocimiento de lenguas extranjeras (hasta 1,30 puntos)
DOC.
NÚM.

Entitat que acredita la titulació
Entidad que acredita la titulación

Nivell
Nivel

Autobaremació

Autobaremo

