SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DE PLANS
D’OCUPACIÓ LOCALS DE L’AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ. CONVOCATÒRIA
2018-2019. CAP D’EQUIP.
Nom i Cognoms:________________________________________________________
DNI/NIE:______________________________________________________________
Adreça:_______________________________________________________________
Població:______________________________________________________________
Telèfon mòbil:_____________________ Telèfon fix:_____________________________
MANIFESTO: que reuneixo totes les condicions exigides per participar en aquesta convocatòria
de Plans d’Ocupació 2018 – 2019. Per la qual cosa,
SOL·LICITO: Poder participar en la convocatòria de selecció de plans d’ocupació locals de
l’Ajuntament de Constantí 2018-2019.
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
DNI del candidat/a i dels membres de la unitat familiar (majors de 16 anys), o NIE amb permís de
treball.
Currículum de la persona concursant que ha de contenir totes les dades de l’experiència
professional i formació que es desitgi fer constar per ser valorades, amb una fotocòpia dels
documents que justifiquin l’experiència professional i la formació. Copia de les titulacions o
justificants d’assistència a accions formatives dels últims 5 anys:
1. En cas de treballadors per compte aliena: informe de vida laboral i contracte de treball
(imprescindible els dos documents) o bé certificat d’empresa on consti el temps treballat i la
categoria professional
2. en el cas de treballadors autònoms: certificat de l’Agència Tributària on consti l’alta i naturalesa
de l’activitat empresarial o professional exercida, l’epígraf i la durada de la mateixa.
Llibre de família
Carnet de família monoparental o títol de família nombrosa, si s’escau
Certificat, en cas d’existir alguna discapacitat, especificant el grau de discapacitat reconegut per
l’ICAS.
Còpia de la targeta de demanda d’ocupació
Certificat conforme no es percep cap tipus d’ingrès: Ministeri d’Hisenda, Seguretat Social, i Servei
Públic d’Ocupació (SEPE).
Justificació dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar (documents oficials)
Acreditar estar inscrit a l’Oficina Municipal de Treball de Constantí
Declaració jurada de no haver participat en cap Pla d’Ocupació en els últims 3 anys
Fotocòpia certificat nivell B de català o equivalent
Sol·licito la realització de la prova de nivell C de català
Fotocòpia del permís de conduir B

Signatura
Constantí, ___ de

de 2018
Alcalde-president de l’Ajuntament de Constantí

