SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL PROCÉS SELECTIU
OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2007

Dades de la convocatòria:

/

Codi convocatòria:

0

7

Denominació plaça:

Dades de/la sol·licitant
Núm. DNI

Cognoms i Nom

Domicili: carrer, núm., pis, porta
Codi Postal

Telèfon

Municipi
Data naixement

Nacionalitat

En cas de prestar o haver prestat serveis a l’Institut del Teatre, cal indicar:
Núm. Empleat/da
Categoria
Unitat d’Adscripció

Telèfon

En cas d’al·legar disminució, d’acord amb la base general segona, punt 2, cal indicar:
Tipus i grau de disminució:
Adaptacions que sol·licita per a la realització de les proves:

D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les
dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de
documents i a la Base de Dades de candidats/es per al seu tractament
informàtic en el procés selectiu de referència i en aquells altres
procediments de contractació que dins l’àmbit de l’Institut del Teatre es
considerin oportuns.
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos
a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Institut
del Teatre.
En el cas que no desitgeu que les vostres dades personals formin part de la
Base de Dades de candidats/es de l’Institut del Teatre marqueu l’espai
següent

DADES REGISTRE GENERAL

Jo, sotasignat/da SOL·LICITO ser declarat/da admès/sa a les proves selectives a què es refereix aquest document i
DECLARO que són certes les dades que hi consigno.
Barcelona,
d
de 2011
(Signatura)

IMPORTANT: Obligatori realitzar el pagament de 5,00 euros (drets d’examen), al compte bancari de Caixa Catalunya
2013 0500 18 0202787517,especificant codi OPOB07000, núm.convocatòria (?/07) i nom de l’aspirant.

EXCM. SR. PRESIDENT DE L’INSTITUT DEL TEATRE
Exemplar per l’interessat / per la interessada
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CAMPS OBLIGATORIS CAIXA CATALUNYA

ABONAMENT AL CODI BANCARI:

2013 0500 18 0202787517

CODI INGRÉS:

OPOB07000

CODI CONVOCATÒRIA:

____/07

COGNOMS I NOM DEL SOL·LICITANT:

_______________

IMPORT:

5,00 EUROS

Exemplar per l’entitat bancària

