R/N: Y0403/G945

Comunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment específic
amb requisit d’entrevista prèvia. Curs 20____ -20____
Dades personals
Nom i cognoms

DNI

Adreça electrònica

Telèfon

Manifesto
La meva disponibilitat per participar en el procediment específic per cobrir llocs de treball amb requisit
d’entrevista prèvia a la formalització de proposta de la direcció, en el centre i lloc de treball docent que es detalla
a continuació, d’acord amb la base 6.1 de la resolució d’instruccions sobre l’adjudicació de destinacions
provisionals, per una de les modalitats següents:1
Llocs específics amb perfil professional
Llocs ordinaris en centres de màxima complexitat (CMC)
Llocs ordinaris en centres d’educació especial (CEE)
1. Cal emplenar un formulari per cadascun dels centres per als quals manifesteu la vostra disponibilitat (i per cada lloc de treball
d’un mateix centre si opteu a més d’un lloc), tenint en compte que, com a màxim, podeu optar a quatre centres.

Dades del centre
Codi del centre

Nom del centre

Municipi
Perfil professional del lloc de treball específic2

Especialitat docent del lloc de treball
S’adjunta el currículum
Sí
No

2. Si opteu a llocs de treball específics amb perfil professional, cal que acrediteu documentalment que en compliu el requisit en el moment
de fer l’entrevista.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció General Professorat i Personal de Centres Públics.
Finalitat: Provisió de llocs de treball docent.
Legitimació: Consentiment de l’interessat i exercici de poders públics.
Destinataris: Administració educativa.
Drets de les persones interessades: Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, oposar-se’n al tractament, i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/provisio-llocs-treball-docent.html
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals
Lloc i data

A398-V03-19

Signatura

