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   Segell d’entrada 
    Sello de entrada 

 

1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES (1) 
Nom i cognoms / Nombre y apellidos                                                                                                 DNI o NIE                                                         Edat / Edad 

 

 

Adreça / Dirección                                                                                                                               Codi postal / Código postal                               Nacionalitat / Nacionalidad 

 

 

Localitat / Localidad                           Província / Provincia                                Telèfon / Teléfono                                        Correu electrònic / Correo electrónico 

 

 

2. SOL·LICITUD  per a participar en el procés selectiu / SOLICITUD para participar en el proceso selectivo: 
 

           PERSONAL TÈCNIC DOCÈNCIA-TUTORIA / PERSONAL TÉCNICO DOCENCIA-TUTORÍA  

          PERSONAL TÈCNIC DE COORDINACIÓ, CONTROL DE QUALITAT I SUPORT A LA DOCÈNCIA / PERSONAL TÉCNICO DE COORDINACIÓN,  

                  CONTROL DE CALIDAD Y APOYO A LA DOCENCIA  

 

3. DOCUMENTACIÓ a presentar (original i còpia)  /  DOCUMENTACIÓN a presentar  
 

           Curriculum vitae amb fotografia /  Curriculum vitae con fotografía 
           DNI o NIE + PASSAPORT, en vigor, de la persona candidata / DNI o NIE + PASSAPORT, en vigor, de la persona candidata  
           Targeta SIP de la persona candidata / Tarjeta SIP de la persona candidata 
          DARDE actualitzat de la persona candidata  expedit  per LABORA / DARDE actualizado de la persona candidata expedido por LABORA 
          Certificat de períodes d’inscripció en LABORA / Certificado de periodos de inscripción en LABORA 

           Titulació acadèmica requisit / Titulación académica requisito:  

 

 

4. DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR MÈRITS/ DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR MÉRITOS 
 

       Documentació justificativa de l’experiència laboral (V. laboral)/Documentación justificativa de la experiencia laboral (V. Laboral)                        
        Documentació justificativa de la formació / Documentación justificativa de la formación 
        Certificat coneixements de Valencià / Certificación conocimientos  de Valenciano    
 
 
 
 
 DECLARACIÓ RESPONSABLE: la persona sol·licitant manifesta la seua voluntat de participar en la selecció de personal tècnic en el Programa FPO 2021 
 DECLARACIÓN RESPONSABLE: la persona solicitante manifiesta su voluntad de participar en la selección de personal técnico en el Programa FPE 2021 
 

 

     (1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
Les dades facilitades per vostè en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de 
València i podran ser utilitzades per la persona titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues 
competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè podrà exercitar 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre Gral. d’Entrada de 
l’Ajuntament de València. 

 
    (1) PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del 
Ayuntamiento de Valencia y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito 
de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro Gral.  de 
Entrada del Ayuntamiento de Valencia. 

 

 

 

València,.........  de........................................  de.................. 

 
 
 
 
 
 

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE 

 

 
 


