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PLANS D’OCUPACIÓ 2018
AJUNTAMENT DE VALLIRANA
- FORMULARI D’INSCRIPCIÓ - Fitxa de recollida d'informació de persones
assistents Requisits del procés de selecció:
 Empadronat/ada a Vallirana
 Formació i experiència d’acord amb els perfils professionals
(veure anunci ofertes de treball a la web municipal www.vallirana.cat)

Perfils professionals: Marqueu el perfil que us interessa;.
 Conserge
 Aux. Administratiu/va
 Administrativa
 Agents Cívics
 Oficial de manteniment, construcció i pintors.
 Peó de la construcció
 Peó de neteja viària

 Aturats de llarga durada
 Majors de 45 anys
 Menors de 35 anys.

PLOCAJ – 2018 –

DECLARO
DADES PERSONALS
Nom:
Cognoms:
Adreça:
Municipi i CP

Data naixement:
DNI:
Telèfon / Mòbil:
Correu electrònic:

DADES FAMILIARS
Estat civil:  Solter/a -  Casat/ada -  Parella de fet -  Vidu/Vídua -  Altres:
Nombre de fills/es:
Conviuen amb mi?  Sí. Quants? ____
Unitat familiar (nombre de membres, tu inclòs/a):
 No. Quants? ____
DADES ECONÒMIQUES
Situació Laboral:  Aturat/da + 2 anys  Aturat/da 6 – 24 mesos:
Plans d’Ocupació:
 Sí. Quants? ____
Grau reconegut discapacitat

 No. 


ESTUDIS REGLATS / FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA / COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
Màxim nivell formatiu:

Formació relacionada amb el lloc de treball ofertat:

EXPERIÈNCIA LABORAL RELACIONADA AMB EL LLOC DE TREBALL (vida laboral)
Ocupació:

Temps treballat (en mesos)

Altres experiències laborals desenvolupades:

Declaro que les dades emplenades en aquesta fitxa són vertaderes i em comprometo a aportar la documentació
justificativa quan em sigui requerida per l'Ajuntament de Vallirana.

Signatura
Vallirana, ___ d_______________de 2018
D'acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer informatitzat
per a la gestió dels plans d’Ocupació de l'Ajuntament de Vallirana i estan sotmeses al règim de protecció de l'esmentada Llei. Podrà exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent mitjançant escrit presentat al Registre de l'Ajuntament de Vallirana (C/ Major, 329).

