Nom i cognoms
resident al municipi de

DNI/NIE

telèfon de contacte

i

email

MANIFESTO
Complir els requisits que assenyalo i demanen les bases de convocatòria per a presentar-me:
Estar en possessió del títol acadèmic de grau o diplomatura objecte de la convocatòria.
Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
Estar en possessió de certificat de català (certificat C1) de la Direcció General de Política
Lingüística o alguna de les titulacions equivalents o bé certificat emès pel centre
d’ensenyament de l’assoliment de nivell.
Cas que no es pugui acreditar documentalment el nivell de català establert, l’aspirant haurà
de realitzar una prova de català.
Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originaris/àries de països
en què el castellà sigui llengua oficial hauran d’acreditar posseir coneixements de llengua
castellana de nivell intermedi o nivell B2.
L’acreditació d’aquest coneixement es realitzarà mitjançant la superació d’una prova o
exercici, o presentant un dels documents que s’indiquen a continuació:
Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat
espanyol.
Diploma d’espanyol (nivell intermedi o nivell B2) que estableix el Reial decret
1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver
superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.
Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials.
Acreditació de la superació de l’ACTIC.
Estar en possessió del permís de conduir vehicle de classe B i tenir vehicle (acreditació del
permís de conduir).
No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant
expedient disciplinari, dels serveis de qualsevol administració pública, ni haver estat
acomiadat disciplinàriament en l’àmbit del sector públic.
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No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial
que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les funcions corresponents.
No trobar-se afectat/da per causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de
desembre.
Inexistència d’antecedents per delictes sexuals.
Inexistència d’antecedents penals.
DEMANO
Presentar aquesta sol·licitud i optar al procés de selecció de la borsa de treball d’educador/a
social i de treballador/a social.
Per la valoració dels mèrits acompanyo la següent documentació:
Currículum
Còpies compulsades dels contractes laborals
Vida laboral recent
Còpies compulsades dels títols o cetificats de formació

Signatura

Lloc i data
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