Sol·licitud de participació en processos selectius
Nom

Cognoms

Adreça

NIF
Població

Telèfon/s

Codi Postal

Correu electrònic

Representant, si és el cas
Nom i cognoms

Telèfon representant

Exposo:

Per tal de participar en el procés selectiu de_____________________________________________________

REUS TRANSPORT PÚBLIC SA · NIF A-43511161
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1322 de societats, foli 118, full T-15318.

Declaro que compleixo amb tots els requisits exigits en la convocatòria i accepto les seves condicions
Així mateix manifesto que disposo de la documentació acreditativa corresponent

Petició:
Que se m’admeti en l’esmentat procés selectiu i que s’accepti aquesta declaració jurada als efectes de compliment
dels requisits

Documents aportats:
Fotocòpia del Document Nacional d’identitat o document acreditatiu de la personalitat i nacionalitat
Certificat acreditatiu del nivell de Català
Que no puc acreditar l’equivalència de coneixement de llengua catalana, i per tant, hauré de realitzar la prova prevista a les
bases
Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua castellana, en cas d’aspirants sense
nacionalitat espanyola
Fotocòpia del certificat acreditatiu del grau de discapacitat.
Fotocòpia dels títol o document acreditatiu del nivell de formació mínima exigida a les Bases.
Fotocòpia Carnet conduir
Fotocòpia permís CAP ( en el seu cas)
Currículum Vitae
Altres:_____________________________________________________________________________________________________

Mèrits d’experiència acadèmica i formativa
Informe de Vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social
Fulls salarials
Fotocòpia de contractes laborals
Fotocòpia de títols acadèmics
Fotocòpia de cursos o programes de formació relacionats amb el lloc de treball
Fotocòpia de documents acreditatius d’idiomes addicionals
Altres:_____________________________________________________________________________________________________

Sol·licito:
Ser admès/a per prendre part en aquest procés selectiu
Signatura de la persona interessada

Data:

Instancia
Reus, _______________________ de ________________________ de 201__

REUS TRANSPORT PÚBLIC SA · NIF A-43511161
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1322 de societats, foli 118, full T-15318.

D’acord amb el l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l’informem que les seves dades seran incloses en un tractament de
dades responsabilitat de l’empresa Reus Transport Públic, SA. Les dades seran utilitzades per a la gestió d’aquesta sol·licitud i el destinatari de la informació es
l’empresa municipal Reus Transport Públic, SA, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les
disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit, les seves dades seran
conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat.
Així mateix, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació, presentant o enviant una sol·licitud mitjançant el correu
electrònic a dpd@reus.cat i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent, indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES.
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