SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR UNA BAIXA
DE MATERNITAT D’UNA ENGINYERA TÈCNICA INFORMÀTICA ANALISTA I
COORDINADORA COM PERSONAL LABORAL TEMPORAL MITJANÇANT UN
CONTRACTE TEMPORAL VINCULAT AL PROJECTE D’IMPLANTACIÓ I EVOLUCIÓ
DEL PROGRAMA INFORMÀTIC XPO EN EL MARC DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A
L’EMPRESA PÚBLICA GEIBSAU
DADES PERSONALS
NOM i LLINATGES:
DATA DE NAIXEMENT:

____________
DNI:
NACIONALITAT:

DOMICILI:
LOCALITAT i CP:
TELÈFONS DE CONTACTE:
CORREU ELECTRÒNIC:
PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ_____________________________________________
Fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la personalitat (NIE o targeta de
residència) en cas de no tenir la nacionalitat espanyola.
Currículum Vitae, on es detalli els coneixements demanats al punt e) de la Base
Segona.
Còpia del títol d’enginyer tècnic informàtic o grau equivalent.
Còpia del certificat de nivell B2 de català.
Vida laboral.
DECLARACIÓ RESPONSABLE (assenyaleu amb X si es cert el que s’exposa o si
s’està d’acord)
Sol·licito l’admissió a les proves selectives a les quals fa referència aquesta
sol·licitud i declaro, sota la meva responsabilitat, que són certes totes les dades
d’aquest document i que compleixo les condicions que exigeix la convocatòria,
a la vegada que em comprometo a provar-les de forma documental.
Declaro, sota la meva responsabilitat, que els documents presentats són certs
i es corresponen amb l’original, a la vegada que em comprometo a provar la
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seva autenticitat mitjançant compulsa quan finalitzi el procés selectiu i/o abans
de prendre possessió de la plaça.
Declaro que compleixo els requisits establerts a la base segona de les bases
específiques del procés en el moment de la presentació d’aquesta sol·licitud.
Declaro que compleixo el requisit de tenir les capacitats i les aptituds físiques i
psíquiques que són necessàries per a l'exercici de les funcions del lloc de feina
a què correspon el procés selectiu.
Dono el consentiment per a què GEIBSAU practiqui les notificacions i
comunicacions relatives al procediment en l'adreça de correu electrònic
esmentada anteriorment.
Dono el consentiment per a què GEIBSAU tracti les meves dades personals als
efectes que es derivin d’aquesta convocatòria. D’acord amb el que preveu la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digital, la persona interessada pot exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a GEIBSAU.
Marratxí, .............. de ................................ de 2021

(signatura de l’interessat/da)

ANA MARIA DE LLUCH SUREDA AMORÓS, DIRECTORA GERENT DE GESTIÓ
D’EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS, SAU (GEIBSAU)
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