SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE PLACES DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I
SERVEIS EN PROJECTES D’INVESTIGACIÓ (PAS)
Rfa:

DADES DE LA PLAÇA CONVOCADA
Tècnic Superior

Tècnic

Especialista Tècnic

Data de la convocatòria en el BOUA:

Projecte:
En el cas que el sistema de selecció incloga una prova, marque si desitja realitzar-la en idioma valencià:
Valenciano
DADES PERSONALS
Primer cognom

Segon cognom

Data de naixement

Lloc de naixement

Domicili

Telèfon

Municipi

Nom
D.N.I.
Correu electrònic

Província

Codi Postal

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR-HI:
−
−
−

Model de Currículum de la Universitat d'Alacant per a Personal d'Administració i Serveis en Projectes d’investigació, juntament
amb fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que s’hi al·leguen.
Fotocòpia del D.N.I.
Fotocòpia del títol exigit i de la documentació que acredite qualsevol altre requisit establit en la convocatòria.

Sol·licite l'admissió a la convocatòria de referència i declare que són certs totes les dades consignades en aquesta sol·licitud, així
com que les fotocopies justificants de les dades requerides en la convocatòria són fidel reflex dels originals, i conec que la falta de
veracitat en la informació o el falsejament de la documentació requerida per a la meua admissió, comporta la n’invalidesa, sense
perjudici de la responsabilitat que de tal circumstància puga derivar, comprometent-me a aportar les proves documentals que em
siguen requerides.

Alacant,……de…………………..de 20….
Signatura:

SERVEI DE SELECCIÓ I FORMACIÓ.
De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, se li comunica que la Universitat d'Alacant
tractarà les dades aportats en esta sol·licitud, inclosos dades de salut, així com aquells continguts en la documentació que l'acompanya,
amb la finalitat de gestionar la seua participació en el procés de selecció convocat per la Universitat.
La legitimació d'este tractament es basa en el consentiment de la persona interessada. En el marc dels tractaments mencionats, les seues
dades no se cediran a tercers excepte obligació legal.
Li informem que pot exercir els seus drets en relació amb el tractament de les seues dades personals d'accés, rectificació i supressió,
entre altres, per mitjà de sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través
de la seua Seu Electrònica (https://seuelectronica.ua.es/va/index.html)
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades, els seus drets i la Política de Privacitat de la Universitat
d'Alacant en l'enllace següent: https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html.

EXEMPLAR PER A LA UNIVERSITAT D'ALACANT

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE PLACES DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I
SERVEIS EN PROJECTES D’INVESTIGACIÓ (PAS)
Rfa:

DADES DE LA PLAÇA CONVOCADA
Tècnic Superior

Tècnic

Especialista Tècnic

Data de la convocatòria en el BOUA:

Projecte:
En el cas que el sistema de selecció incloga una prova, marque si desitja realitzar-la en idioma valencià:
Valenciano
DADES PERSONALS
Primer cognom

Segon cognom

Data de naixement

Lloc de naixement

Domicili

Telèfon

Municipi

Nom
D.N.I.
Correu electrònic

Província

Codi Postal

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR-HI:
−
−

Model de Currículum de la Universitat d'Alacant per a Personal d'Administració i Serveis en Projectes de Recerca,
juntament amb fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que s’hi al·leguen.
Fotocòpia del D.N.I.

−

Fotocòpia del títol exigit i de la documentació que acredite qualsevol altre requisit establit en la convocatòria.

Sol·licite l'admissió a la convocatòria de referència i declare que són certs totes les dades consignades en aquesta sol·licitud, així
com que les fotocopies justificants de les dades requerides en la convocatòria són fidel reflex dels originals, i conec que la falta de
veracitat en la informació o el falsejament de la documentació requerida per a la meua admissió, comporta la n’invalidesa, sense
perjudici de la responsabilitat que de tal circumstància puga derivar, comprometent-me a aportar les proves documentals que em
siguen requerides.

Alacant,……de…………………..de 20….
Signatura:

SERVEI DE SELECCIÓ I FORMACIÓ.
De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, se li comunica que la Universitat d'Alacant
tractarà les dades aportats en esta sol·licitud, inclosos dades de salut, així com aquells continguts en la documentació que l'acompanya,
amb la finalitat de gestionar la seua participació en el procés de selecció convocat per la Universitat.
La legitimació d'este tractament es basa en el consentiment de la persona interessada. En el marc dels tractaments mencionats, les
seues dades no se cediran a tercers excepte obligació legal.
Li informem que pot exercir els seus drets en relació amb el tractament de les seues dades personals d'accés, rectificació i supressió,
entre altres, per mitjà de sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través
de la seua Seu Electrònica (https://seuelectronica.ua.es/va/index.html)
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades, els seus drets i la Política de Privacitat de la Universitat
d'Alacant en l'enllace següent: https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html

EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA

