Registre d’entrada:

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES (Annex III)
(ESCRIGA EN MAJÚSCULES I AMB LLETRA CLARA)
CONVOCATÒRIA A LA QUAL ES PRESENTA (NOM DEL LLOC I REFERÈNCIA):
TÉCNICO/A DE RECURSOS HUMANOS (ref. 09-2017)

DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT:
DNI/NIE:
PRIMER COGNOM:

SEGON COGNOM:

NOM:

DOMICILI:
LOCALITAT:
TELÈFON/S DE CONTACTE:

CODI POSTAL:

PROVÍNCIA:

CORREU ELECTRÒNIC:

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA DE CONFORMITAT AMB LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA (marque amb una
“X” si aporta els documents que apareixen en la llista, i relacione a continuació aquells altres addicionals que aporta; si
no té espai suficient per indicar-los, pot escriure en la part posterior d'aquesta fulla):
1. Curriculum vitae actualitzat.
2. Còpia del DNI/NIE.
3. Còpia de la titulació acadèmica exigida.
4. Còpia del justificant de la transferència realitzada per a l'abonament dels drets d'examen.
5. Declaració Responsable (Annex V) degudament emplenada i signada.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

El/la sotasignant sol·licita la seua admissió a les proves selectives a les quals es refereix la present sol·licitud i declara
que són certs les dades consignades en ella, comprometent-se a provar-los documentalment en cas de ser necessari.
Així mateix, declara que coneix i accepta els termes recollits a les bases reguladores d'aquesta convocatòria, i que
reuneix els requisits indispensables exigits per participar en ella.
Marcant la següent casella amb una “X” estarà sol·licitant al Tribunal Avaluador que salvaguarde la seua privadesa,
mitjançant la utilització del seu nº de DNI en lloc del seu nom i cognoms, en cas que siga necessari publicar-ho en algun
document durant el procés selectiu.
Firma del/la sol·licitant:

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.- En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter
Personal, se l’informa que les dades personals aportades de forma obligatòria o, si escau, voluntària, seran incorporades a un fitxer titularitat de
DIVALTERRA, S.A. Aquest fitxer té com a finalitat la gestió i desenvolupament del procés selectiu a dalt indicat. Amb la seua signatura vosté atorga el seu
consentiment per dur a terme aquest tractament. S'informa que les seues dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els
supòsits previstos en la Llei. S'informa que els resultats del procés de selecció podran ser publicats en el tauler d'anuncis de l'empresa i/o a la seua web
corporativa. De conformitat amb la citada normativa, està obligat a informar de les variacions que puguen experimentar les dades personals facilitades.
Així mateix, podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia
del seu D.N.I, dirigida a DIVALTERRA, S.A., C/ Avellanes, 14. 46003 - València.

Procedimiento Selección de Personal (ANEXO III - v.6)

