Segell de registre d’entrada

Sol·licitud de participació en la convocatòria de concurs de mèrits per
seleccionar directors de centres eucatius públics dependents del
Departament d’Ensenyament. Convocatòria any 2013
Dades de la persona sol·licitant
Cognoms i nom

DNI

Adreça
Municipi

Codi postal

Telèfon

Centre de destinació en el curs 2012-2013
Municipi del centre de destinació

Dades del centre que sol·liciteu (Els codis dels centres consten a l’annex 2 de la resolució de la convocatòria)
Només podeu fer constar dues peticions si demaneu un centre pertanyent a la ZER i també la ZER mateixa.
Núm. d’ordre

Codi del centre

Denominació del centre

Municipi

01
02

Documentació que s’adjunta (Només si en el registre in formàtic de person al del Departamen t d’Enseny ament no consta la
documentació acreditativa del compliment d’algun dels requisits)

Declaro
Que són ce rtes les dades consignades en aq
convocatòria.

uesta sol·licitud i que reun

eixo els requi sits exigits en la res

olució de la

Lloc i data

G406-003/02-11

Signatura

D’acord am b l ’article 5è de l a Llei or gànica 15/1 999, de 13 d e d esembre, d e pr otecció de da des d e car àcter per sonal, l es v ostres dad es ser an i ncorporades al fitxer
“Avaluació i pr omoció del per sonal doce nt”, amb l a finalitat de tr amitar i r esoldre el s pr ocessos a dministratius d’ avaluació i promoció del per sonal funcionari i l aboral
docent, i dels procediments d’adquisició de noves especialitats dels cossos doc ents i la tramitació de les incidències del personal docent que comportin un canvi en l a
seva situació administrativa, vinculació i/o una variació econòmica. L’òrgan responsable del fitxer és l a Direcció General de Pr ofessorat i Personal de C entres Públics.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General de Gestió del Personal Docent (Via Augusta, 202226, 08021 Barcelona).
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