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INSTÀNCIA SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL CONCURS – OPOSICIÓ 

DE LA BORSA DE SUBSTITUTS D’AUXILIARS TÈCNICS EDUCATIUS. 

DATA D’ENTRADA  

NÚMERO REGISTRE D’ENTRADA  

1. DADES PERSONALS: 

COGNOMS I NOM:  

NIF/NIE:  DATA DE NAIXEMENT:  

TELÈFON:  

DOMICILI  

(carrer, número, pis i porta) 
 

MUNICIPI:  CODI POSTAL:  

NACIONALITAT:  SEXE:        HOME           DONA   

2. DADES DE LA CONVOCATÒRIA: 

CODI CONVOCATÒRIA: FGATE012013 

LLOC DE TREBALL / PLAÇA: BORSA SUBSTITUTS AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU 

3. DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR: (d’acord amb les bases de la 

convocatòria): 

 Instància degudament emplenada (facilitada per la Fundació). 
 Fotocopia compulsada (o fotocòpia i original) del DNI. 
 Fotocòpia compulsada (o fotocòpia i original) del títol acadèmic requerit. 

 Fotocòpia compulsada  (o original i fotocòpia) de títols oficials i formació 
complementària que  s’al·lega. 

 Documentació que acrediti estar en possessió dels nivells de llengua catalana i/o 
castellana (si cal). 

 Quadrant de mèrits al·legats degudament emplenat (facilitat per la Fundació) 
 Certificat de vida laboral. 
 Currículum vitae. 

 Dues fotografies.  
 Certificat mèdic on consti que la persona està capacitada per desenvolupar les tasques 

vinculades al lloc de treball.1 

Declaro que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, i 
que en la data en què expira el termini per a la presentació de sol·licituds reuneixo les 
condicions exigides a la convocatòria que fa referència aquest procés selectiu, i puc 
acreditar-les documentalment.  

Sol·licito ser admès/essa a les proves selectives a les quals fa referència aquesta sol·licitud. 

 

Canet de Mar.  

 
 

 

(Signatura) 
 

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona 
interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de la Fundació 

Els Garrofers. 

                                           
1 Aquest certificat s’haurà d’entregar un cop publicades les llistes definitives d’admesos a la borsa de substituts.  


