
Annex 4: Sol·licitud
Proves selectives

cossos docents - 2017
Sol·licitud de participació

DADES GENERALS DE LA CONVOCATÒRIA

Illa Procediment de participació

Cos

Especialitat

DADES ESPECÍFIQUES PER FUNCIONARIS DE CARRERA DELS PROCEDIMENTS 3 o 5

Cos del qual som funcionari/ària

Especialitat de la qual som funcionari/ària

DADES PERSONALS

DNI/Passaport Data naixement Sexe

1r llinatge 2n llinatge Nom

Localitat naixement* Província naixement* País naixement

Nacionalitat (només per a estrangers)

(*) Només si el país és ESPANYA

DADES DISCAPACITAT (Si escau)

Discapacitat El reconeixement s'ha produït per un òrgan de valoració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Necessita adaptació Autoritz la Conselleria d'Educació i Universitat perquè sol·liciti al Centre
Base de la DGDCAIB el dictamen a que es refereix la base 2.1.3.3 de la
convocatòria.

EXEMPCIÓ DE PAGAMENT

Motiu d'exempció

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ

Telèfon mòbil Telèfon fix Email

Adreça Localitat CP

DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT



TITULACIÓ D'ACCÉS

REQUISITS

Declar que tenc els requisits següents per poder aspirar a formar part del procés selectiu:

Titulació exigida a la convocatòria per al cos al qual opt

Formació pedagògica i didàctica (només per als cossos que determina la convocatòria)

Titulació que acredita el coneixement de la llengua castellana (només per a estrangers)

Haver-se mantingut en el cos de procedència un mínim de 6 anys com a funcionari de carrera (procediment 3)

Esser funcionari de carrera directament dependent d’aquesta Administració educativa (procediment 5)

AVÍS IMPORTANT!  El  registre  presencial  només s'ha  de fer  si  heu d'aportar  algun document  o  bé si  heu fet  el
pagament presencial. Altrament, només heu de fer l'enviament telemàtic.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL CAS DE REGISTRE PRESENCIAL
X Sol·licitud de participació

X Fotocòpia del DNI o Passaport

Justificant de pagament presencial o document acreditativa d’estar-ne exempt

Titulació de català que acredita el nivell de coneixements exigits a la convocatòria

Titulació de castellà que acredita el nivell de coneixements exigits a la convocatòria

Dictamen de l’equip multiprofessional de persona amb discapacitat

SOL·LICIT ser admès/a al procediment selectiu al qual es refereix aquesta sol·licitud i
DECLAR que són certes les dades consignades.

(signatura de l'aspirant)

LLOC I DATA

DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT
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