MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025

Seu : C/Taronger 116. 46600 Alzira. Telèfon 96 241 41 42 Fax 96 241 41 72
Correu electrònic: info@manra.org http:\\www.manra.org

MODEL D'INSTÀNCIA
CONVOCATÒRIA: BORSA TREBALL EDUCADORS SOCIALS
D/Dª. ___________________________________________________________ amb DNI Núm.
____________________,
amb
domicili
a
l'efecte
de
notificacions
en
C/_____________________________, número_______, població ________________C.P.
___________, província de ____________________.Telèfon: _________________Adreça
correus electrònic:__________________________________________________________

EXPOSA: Que desitja prendre part en la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball
d'educadors socials per al seu nomenament com a funcionari interí, segons convocatòria
aprovada per la Mancomunitat de la Ribera Alta).
Que perfectament assabentat de les bases que regeixen la dita convocatòria, les accepta
íntegrament.
Que reuneix totes i cada una de les condicions que assenyalen la Base 4 que regeix la
convocatòria per a prendre part en les proves selectives.
Per tot allò que s'ha exposat, SOL·LICITA a V. I. tinga per presentada esta instància dins del
termini i la forma escaient i previs els tràmits legals, se m'admeta a prendre part en les
mencionades proves selectives, per al que adjunt la documentació següent:
- Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.
- Resguard de l' ingrés de la taxa per la participació en el procés.
- Certificació de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
DESPRES (d’acord amb les Bases):
- Títol de Diplomatura o Grau en Educació Social.
- Carnet de conduir B.
Alzira, a ___ de _________ de 2017

Signat.: ___________________________
SR. PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
Nota: De conformitat amb el que disposa la EL 15/1999, de Protecció de Dades Personals, li informem que les dades facilitades per Ud.
En este document per l'entrega suposa el consentiment a què les seues dades siguen incorporades a un fitxer automatitzat el
responsable del qual és la Mancomunitat de la Ribera Alta qui ho utilitzarà exclusivament per a si. Les seues dades no se cediran a cap
fitxer excepte quan procedisca per obligacions legals. Així mateix, li informem de la possibilitat que Ud. Té d'exercitar els drets d'accés,
rectificació i cancel·lació, per mitjà d'un escrit a què acompanyarà fotocòpia del seu DNI, dirigit al Registre General d'Entrada/Eixida
d'esta Mancomunitat en C/ taronger 116 d'Alzira –46600-

