DOCUMENT ANNEX II
SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A LA CONVOCÀTORIA DE LES PROVES SELECTIVES PER
A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR LLOCS DE TREBALL
PSICÒLEG, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBGRUP A1 DE TITULACIÓ, PEL
PROCEDIMENT DE CONCURS.
DADES PERSONALS DE L'ASPIRANT:
COGNOMS I NOM.
DNI.
DOMICILI.
POBLACIÓ.
CÓDI POSTAL.
PROVÍNCIA.
TELÈFON.
@.

MANIFESTA :
Complir tots i cadascun dels requisits exigits en les bases de la convocatòria (Base 3).
S'acompanya a la present sol·licitud, com a declaració responsable de que reunix els
requisits exigits en la convocatòria en la data de finalització del termini de presentació de
sol.licituds, fotocòpia compulsada de:
 DNI, passaport o targeta de residència.
 Titulació exigida o resguard del pagament de les taxes per a la seua expedició.
 Justificant de l'abonament dels drets de participació en el procés selectiu.
 Certificat acreditatiu o equivalent del nivell mitjà de valencià, expedit per JQCV.
 Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, en el què s'acredite que no es
disposa d'antecedents penals per delictes sexuals.
 Mèrits que s'al·leguen per a la seua valoració en el concurs, acompanyats de la
documentació justificativa a l’efecte.
• Llista en la què es relacionen tots els documents i mèrits aportats. (annex I)

SOL·LICITA:
Ser admès a les proves selectives de referència.
Xàtiva, a

de

de 2017

Signat.
NOTA: Els mèrits al·legats i justificats pels aspirants hauran d'haver sigut obtinguts o computats fins a la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procés, que conté la base tercera

IL·LM SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE XÀTIVA
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DOCUMENTO ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PSICÒLEG, INCLUIDA EN
EL GRUPO A1 DE TITULACIÓN, MEDIANTE SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO.

DATOS PERSONALES DEL/A ASPIRANTE.
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI.
DOMICILIO.
POBLACIÓN.
CÓDIGO POSTAL.
PROVINCIA.
TELÉFONO.
@.

MANIFIESTA :
Cumplir todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. (Base
3)
Se acompaña a la presente solicitud, como declaración responsable de que reúne los requisitos exigidos en la convocatoria en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, fotocopia compulsada de:









DNI, o del pasaporte o tarjeta de residencia
Titulación exigida o resguardo del pago de las tasas para su expedición.
Justificante del abono de los derechos de participación en el proceso selectivo.
Certificado acreditativo o equivalente del nivel mitjà de valenciano, expedido
por la JQCV.
Certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales, en el que se acredite que no consta de antecedentes penales por delitos sexuales.
Méritos se aleguen para su valoración en el concurso, acompañados de la
documentación justificativa al efecto.
Lista en la que se relacionen todos los documentos i méritos aportados.
(anexo I)


SOLICITA:
Ser admitido a las pruebas selectivas de referencia.
Xàtiva, a
de

de 2017

Firmado.
NOTA: Los méritos alegados y justificados por los deberán haber sido obtenidos o computados hasta la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes para formar parte en el proceso, que contiene la base tercera.

ILMO. SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE XATIVA.
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DOCUMENT ANNEX I
COGNOMS I NOM.
APELLIDOS Y NOMBRE:
DNI:
A) RELACIÓ NUMERADA DELS MÈRITS I DOCUMENTS/RELACIÓN NUMERADA
DE LOS MÉRITOS Y DOCUMENTOS
DOC. NÚM.1:
DOC. NÚM.2:
DOC. NÚM.3:
DOC. NÚM.4:
DOC. NÚM.5:
DOC. NÚM.6:
DOC. NÚM.7:
DOC. NÚM.8:
DOC. NÚM.9:
DOC. NÚM.10:
DOC. NÚM.11:
DOC. NÚM.12:
DOC. NÚM.13:
DOC. NÚM.14:
DOC. NÚM.15:
DOC. NÚM.16:
DOC. NÚM.17:
DOC. NÚM.18:
DOC. NÚM.19:
DOC. NÚM.20:
.
.
.
.
.
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