
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem a la persona interessada que les dades 
facilitades s'inclouran en el fitxer automatitzat del Registre de documents i a la Base de candidats per al seu tractament informàtic en la convocatòria de 
beques de referència amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud. Així mateix, us fem saber que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició, d'acord amb la legislació vigent, mitjançant un escrit que heu de presentar al Registre de l’Institut del Teatre, Plaça Margarida 
Xirgu, s/n de Barcelona. 

 
 
 
 
 
 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Codi  
 
Lloc de treball  
 
DADES PERSONALS 
     
Cognoms i Nom   NIF  
     
Domicili  
     
Població   CP  
      
Telèfon fix  Telèfon mòbil   Mail  
      
Nacionalitat   Data Naixement   
      DADES DEL REPRESENTANT 
    
Cognoms i nom   NIF  
      
Telèfon fix  Telèfon mòbil   Mail  
    OBSERVACIONS 
(Si teniu necessitats per fer les proves, indiqueu-les) 

El/la sotasignat/da, manifesta conèixer les bases d’aquesta convocatòria i reunir tots els requisits exigits a la base reguladora segona. Així mateix, DECLARA que totes les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes, i SOL·LICITA participar en aquesta convocatòria.  El sol·licitant s’acull a allò establert a la base general tercera de la convocatòria. Marqueu si esteu en aquest cas   SIGNATURA 
(signatura del peticionari)   Barcelona,          de                               de 201_ 

Espai reservat per al Registre General de 
l’Institut del Teatre 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA 
CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL 

DOCENT/SUPORT A LA DOCÈNCIA DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE 



 

 

 
 

  INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD 
 

 Abans d’emplenar la sol·licitud llegiu les bases de la convocatòria  
 Escriviu les dades en majúscules  
 Assegureu-vos que les dades que heu escrit són perfectament llegibles en tots els exemplars  
 A la pàgina web de l’Institut del Teatre: http://institutdelteatre.cat trobareu tota informació d’aquest procés selectiu  
 No empleneu l’espai reservat per al Registre General  
 No oblideu de signar la sol·licitud  


