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
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi
Lloc de treball
DADES PERSONALS
Cognoms i Nom

NIF

Domicili
Població

CP

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Nacionalitat

Mail
Data Naixement

DADES DEL REPRESENTANT
Cognoms i nom

NIF

Mail

Telèfon

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 20_

EXCM. SR./ A. PRESIDENT/A DE L’INSTITUT DEL TEATRE

ANNEX I
DOCUMENTS ADJUNTATS PER JUSTIFICAR REQUISITS I MÈRITS

DOCUMENTACIÓ REQUISITS

Pàgina

1

Còpia del DNI, NIE o passaport

2
3
4

Còpia de l’acreditació de la residència legal (si s’escau)
Còpia de la titulació acadèmica i/o experiència laboral requerida
Còpia del certificat de suficiència de llengua catalana (C1)
Còpia de l’acreditació del coneixements de la llengua castellana (només
aspirants sense nacionalitat espanyola)
Currículum vitae
Informe vida laboral
Certificat de discapacitat (si s’escau)
Certificat de delictes sexuals (si s’escau)
Màster formació pedagògica i didàctica (si s’escau)
Document de treball, memòria, ... d’acord bases específiques
(si s’escau)

5
6
7
8
9
10
11

DOCUMENTS MÈRITS
A.- Docència (només es valoraren els documents que acreditin les hores treballades)
Experiència professional en l’exercici de funcions coincidents o anàlogues en contingut
professional i nivell tècnic, amb les del lloc a proveir, a raó de:
✓ En centres públics o oficials: 0.003 punts/hora
✓ En centres privats o altres: 0.002 punts/hora

Doc. Núm.

Institució /Entitat

Assignatura

Hores
totals
Treballades

Pàg.

B.- Experiència professional
Experiència professional en l’àmbit del lloc a proveir____________________________
Entitats, congressos o empreses de reconegut prestigi nacional o internacional:
_A raó de 0,2 per cada programa/document aportat per actuació o ponència
Altres entitats, congressos o empreses:
_A raó de 0,1 per programa aportat per actuació o ponència

Doc.
Núm.

Institució /Entitat

Activitat

Pàg.

C.- Formació relacionada amb les funcions del lloc
Per cada curs de formació que tingui relació directa amb el lloc a proveir i sempre d’una
durada mínima de 10 hores, 0,10 punts

Doc.
Núm.

Curs

Núm. hores

Punts

Pàg.

D.- Altres mèrits: premis, publicacions, recerca, etc...
Altres mèrits: premis, publicacions, recerca, etc...

Doc. Núm.

Institució /Entitat

Descripció activitat

Pàg.

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

•

En la documentació que no constin les vostres dades necessàries per puntuar
no es valorarà. (Destaqueu el vostre nom, activitat i hores treballades o
realitzades en els cursos).

•

Si necessiteu més espai per informar sobre els mèrits podeu afegir
addicionalment els fulls que necessiteu indicant l’apartat corresponent.

•

Aquests annexos s’han de presentar dins el termini de presentació d’instàncies
juntament amb la sol·licitud de participació de el procés selectiu.

•

Només es valoraren els mèrits obtinguts fins la data en que finalitzi el termini de
presentació de sol·licituds per participar en aquest procés selectiu.

Us informem que les dades personals facilitades en aquest procés selectiu seran tractades
per l’Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, amb l’única
finalitat de gestionar-lo, d’acord amb l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Per a qualsevol consulta o queixa relacionada amb el tractament d’aquestes dades, la
Diputació de Barcelona posa a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de
dades (delegatprotecdades@diba.cat).
Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu
oportú, una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades(APDCAT).
Les dades facilitades, un cop finalitzat el procés selectiu que n’ha originat la recollida, seran
conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu, de funció
pública i d’arxiu històric.
Així mateix, us informem que ni se cediran ni es transferiran sense el vostre consentiment o
una previsió legal, i que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i
limitació al tractament de les dades, d’acord amb la legislació vigent, a través de la Seu
electrònica o presencialment a les oficines del Registre.

