Sol·licitud de participació en l'oferta de treball temporal del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya
Dades personals
Cognoms i nom

DNI / Passaport

Nacionalitat

Data de naixement

Adreça
Codi postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

Dades de l’oferta

Oferta
CAC01_22 Suport administratiu _AC/C1

Titulació mínima requerida segons l’oferta
Graduat escolar o equivalent

Lloc de treball
Suport administratiu C/1
En virtut de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets
digitals, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran emmagatzemades i tractades pel
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb la finalitat de gestionar els recursos humans.
Amb la sol·licitud, les persones interessades donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter
personal amb la finalitat de gestionar aquesta oferta laboral i la resta de tramitació del procés de selecció.
Aquestes dades seran comunicades a les autoritats pertinents i conservades fins que finalitzi del procés de selecció. La
persona interessada és la responsable de la veracitat i correcció de les dades que faciliti i té la facultat de revocar el
consentiment atorgat, així com d'exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o
d’oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades.
Aquestes peticions caldrà que es facin arribar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya: carrer dels Vergós, 36-42 de
08017 Barcelona; o bé per correu electrònic per mitjà de l’adreça dpd.cac@gencat.cat.
Si considereu que els vostres drets s'han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit o des de la seva seu electrònica.

Declaració responsable
DECLARO no patir malaltia ni estar afectat/ada per limitacions físiques o psíquiques que
siguin incompatibles amb el desenvolupament de les funcions del lloc de treball.
DECLARO no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a
funcions públiques, ni estar separat/ada per sanció disciplinària al sector públic.

l’exercici

de

les

DECLARO que són certes totes les dades consignades en la sol·licitud i en el currículum vitae adjunt
i que reuneixo les condicions exigides per ocupar el lloc de treball ofert.
Acredito la condició legal de persona amb una qualificació del grau de discapacitat
de percentatge igual o superior al 33%, segons la normativa vigent.

Documentació que s’aporta (còpia)
DNI/NIF o document identificatiu legal.
Currículum vitae.
Acreditació de coneixements de català.
Titulació acadèmica requerida.
Certificat de l’Oficina de treball de la Generalitat (OTG) com a desocupat/ada
Altra documentació annexa (especificar):

Signatura de la persona sol·licitant
Localitat i data:

1

