SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A PROCESSOS SELECTIUS DE BORSES DE TREBALL DE
PROFESSORAT ASSOCIAT A TEMPS PARCIAL
D'acord amb la resolució del Rectorat d'aquesta Universitat Politècnica de Catalunya, publicada 14 de febrer (Resol.
281/2018 de 12 de febrer), per la qual es convoquen processos selectius de creació i/o ampliació de borses de
professorat ASSOCIAT, sol·licito ser admès/admesa al procés o processos selectius que es detallen a continuació:

DADES PERSONALS
Cognoms i nom:

Núm. DNI/NIE

Domicili

Núm. afiliació SS

Població

Província

Telèfons
Nacionalitat:

/
 Espanyola

Codi postal
Correu electrònic

 Europea:

 Altra (presentar, si es disposa, la resolució de permís de treball)

Titulació acadèmica:
Universitat

Data d’expedició

PROCESSOS SELECTIUS A BORSES
Unitat d’adscripció

Àmbit de coneixement

codi borsa

DOCUMENTS A PRESENTAR EN EL TERMINI ESTABLERT A LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA
 Sol·licitud degudament complimentada signada i segellada per un registre d'entrada vàlid dintre del termini establert a les bases.
 Fotocòpia del DNI/NIE.
 Presentar la declaració de l’activitat professional actual fora d l'àmbit acadèmic universitari, d'acord amb el model que trobareu a la
pàgina web de la convocatòria. L’activitat declarada ha d'estar relacionada amb les disciplines de la borsa a la que es participi.
S'ha de presentar una declaració per procés selectiu de borsa (codi borsa)
 Si la seva nacionalitat no és d’un país europeu, presentar si es disposa, la resolució de permís de treball.

El/La sotasignat
SOL·LICITO ésser admès/admesa al procés selectiu o processos selectius a què es refereix aquesta sol·licitud i DECLARO que totes
les dades que figuren aquí són certes i que compleixo totes les condicions generals i específiques exigides a les bases de la
convocatòria, així com totes les condicions necessàries per accedir a l’Administració Pública, les quals acreditaré quan es requereixi.
(signatura de la persona candidata)

data
Protecció de dades
Em dono per informat /da de que en compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, les meves dades recollides per mitjà d’aquesta sol·licitud, del meu currículum així com les proves i
els seus resultats que realitzi durant el concurs seran conservades fins l’acabament del procés de selecció i quedaran incorporades al fitxer de Personal de la UPC. Tanmateix, reconec que m’han
informat de que puc exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del Servei de Desenvolupament Professional, amb domicili al Campus Nord, Edifici Vèrtex, plaça Eusebi
Güell, 6 08034 Barcelona, telèfon 93 401 6166, a l’adreça electrònica: sdp.concursos@upc.edu. També he estat informat/da de que les diferents fases del concurs i els seus resultats seran
publicats a la pàgina web indicada les bases del concurs d’acord amb l’ establert a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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