INSTÀNCIA i DECLARACIÓ RESPONSABLE
(omplir a mà, signar i trametre com fitxer pdf)
SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL
D’UN/A TÈCNIC/TÈCNICA PEL LABORATORI.
Dades de la persona sol·licitant:
Primer cognom

Segon cognom

Nom

Núm. DNI/NIE:
Adreça:
Codi Postal:

Població:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:

Declaro responsablement que:
Soc Llicenciat/ada o titulat/titulada de grau universitari en Química.
Que acredito una experiència laboral igual a superior a 6 mesos en qualsevol dels dos
treballs que es relacionen a continuació
o realització d’anàlisis químiques en mostres d’aigua (de consum, continentals i
residuals) aplicant criteris d’acreditació segons la norma UNE-EN ISO 17025 i
certificació segons UNE-EN ISO 9001
o i/o en la determinació analítica de paràmetres orgànics, desenvolupament de
tècniques i manteniment i control d’equips de cromatografia de gasos.
A continuació indico les empreses en les quals he obtingut l’experiència requerida:
Nom empresa
Data d’ alta
Data de baixa
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(Complimentar tantes empreses com sigui necessari per a acreditar experiència requerida i la
valoració de mèrits)
Que disposo d’un nivell de certificació igual a superior a C1 en la llengua catalana.
Que no pateixo cap malaltia o situació física i/o psíquica que impedeixi el normal
desenvolupament i exercici de les funcions corresponents i que no he estat inhabilitat o
inhabilitada per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat o
separada, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
Que SI / NO (esborri el que no procedeixi) estic en possessió de la titulació en llengua
anglesa del nivell first certificate de Cambridge o nivell B2 del marc comú europeu.
Que a efectes de la valoració de la formació declaro que estic en possessió dels següents
Màsters, Diplomes, Postgraus, Certificats, etc.
Nom del títol o certificat

Crèdits ______Hores

(Complimentar el nom del títol i el número de crèdits o les hores de formació)
Documentació que adjunto (assenyalar amb una X ):
Currículum vitae
Instància i declaració responsable

Dono consentiment a la consulta i al tractament de les dades de caràcter personal segons s’indica al
punt 10 de les presents bases.
Declaro que les dades consignades en aquesta instància i a la declaració responsables son certes i
vàlides, que reuneixo els requisits i condicions exigides en la convocatòria d’aquestes bases, per la qual
cosa, DEMANO ésser ADMÈS/ADMESA a la convocatòria a que fa referència aquesta sol·licitud.
El Prat de Llobregat., a _____________de______________________de_______________

Signat:..........................................
Nota: En el supòsit que alguna de les dades o declaracions que consten en aquest document no
siguin certes el candidat o candidata quedarà automàticament exclòs/exclosa.
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