
Sol·licitud d’admissió a convocatòries de selecció de personal

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT*

Nom i cognoms: Maria Camps i Camps

Telèfon: 972 191 919

NIF: 40 404 040 Z

Adreça electrònica: mcamps@camps.net

Adreça de notificació: c. de la Tramuntana, 182, 1r 1a

Codi postal: 17000 Municipi: Girona

*  Aquestes  dades queden protegides en aplicació  de  la  Llei  orgànica  15/1999,  de 13 de desembre,  de
protecció de dades de caràcter personal, especialment de l’article [...].

EXPOSO:1

1. Que m’he assabentat, per mitjà del BOP núm. 244/10, de 23 de desembre de 2010,
que la Diputació de Girona ha convocat un procés selectiu per proveir una plaça
d’auxiliar  administratiu/iva  del  grup  C,  subgrup  C2,  vacant  en  la  plantilla  de
funcionaris, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

2. Que reuneixo totes les condicions exigides a la base 2a de la convocatòria.

3. Que aporto tota la documentació necessària per participar en el procés selectiu.

SOL·LICITO:2

Que s’admeti aquesta sol·licitud, amb la documentació que hi adjunto, per participar en el
procés selectiu per proveir un aplaça d’auxiliar administratiu/iva del grup C, subgrup C2,
vacant en la plantilla de funcionaris, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

Girona, 29 de desembre de 2010

[rúbrica]



DOCUMENTS ADJUNTS

— Fotocòpia compulsada del NIF.

— Fotocòpia compulsada del títol exigit a la convocatòria.

— Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de suficiència de català (C1).

— Resguard acreditatiu d’haver pagat els drets d’examen.

—  Fotocòpia  compulsada dels  documents que acrediten els  mèrits  que,  si  escau,  es
valoraran en la fase de concurs.

DESTINACIÓ:3 Diputació de Girona

NOTES ACLARIDORES
 
1. En l’exposició de fets heu de fer constar una sola circumstància a cada paràgraf numerat.

2. Exposeu de manera clara i concisa el que sol·liciteu, sense repetir cap dels fets que ja heu exposat.

3. L’Administració, o bé l’òrgan administratiu corresponent.


