Dades Personals
Nom

Cognom1

Data de naixement Tipus de document

Cognom2

Número del document

Sexe
Home

Dona

Adreça electrònica

Sol·licito rebre les notificacions relacionades amb aquest assumpte únicament per mitjans electrònics

Adreça i localitat
Tipus de via

Número

Bloc

Codi Postal

Nom de la via

Escala

Pis

Porta

Apartat de correus

Km

Província

Telèfon

Població

Marqueu aquesta casella si voleu rebre informació al vostre correu electrònic: ofertes de feina,
publicacions, concursos, incentius i ajuts.
Formació
Nivell de Formació
Estudis universitaris (Especifiqueu quins:_____________________________________)
Cicles Formatius de grau mig

(Especifiqueu quin: __________________________)

Cicles Formatius de grau superior (Especifiqueu quin: __________________________)
Certificat de professionalitat (Especifiqueu quin: ______________________________)

Dades laborals
Situació laboral

Experiència Laboral

Atur

Si

Treballant

No

Inscrit a l’atur

Inscrit Garantia Juvenil

Si

Si

No

No

Documentació que cal aportar
Curriculum vitae
Còpia de/ls títol/s
Còpia de l’expedient acadèmic (nota final de la titulació acadèmica)
Certificats d’assistència a cursos

Signatura del interessat/da

Data i lloc:

Conforme al que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i la seva
normativa de desenvolupament, l’informem que les dades personals proporcionades són confidencials i passaran
a integrar-se en els fitxers titularitat del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça amb la finalitat de:
Incloure'l a la borsa de candidats per poder accedir al programa de garantia juvenil - Joves en practiques.
Així mateix li comuniquem que les seves dades no podran ser cedides a tercers sense el seu consentiment exprés,
excepte que la legislació vigent ho permeti.
D’altra banda, emplenant aquest formulari vostè ens atorga el seu consentiment per l'enviament de
comunicacions electròniques informatives de serveis, notícies, esdeveniments i altra informació del nostre ens, bé
sigui per correu electrònic, postal o fax. Si no vol rebre aquesta informació, marqui la casella amb una x
En qualsevol cas podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei mitjançant
escrit dirigit al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça - Av. Victoriano Muñoz, 48, 25520 El Pont de Suert o a
l’adreça de correu electrònic lopd@ccar.ddl.net, juntament amb la seva identificació mitjançant el DNI.

