PROGRAMA JOVES PER L’OCUPACIÓ 2015 - FITXA PRESELECCIÓ
Dades personals
Nom: ________________________ Cognoms: ___________________________________________________
DNI: __________________________ Data de naixement: ______________________ Edat: ____________
Adreça:

_________________________________Municipi _________________________________________

Telèfon mòbil: _________________________Telèfon fix:

__________________________________________

Correu electrònic_______________________________________ Discapacitat: _________________
Estudis primaris

Estudis finalitzats

ESO sense finalitzar: Últim curs aprovat: 1r ESO

Títol d’ESO

2n ESO

3r ESO

Si només tens assignatures pendents de 4rt ESO, indica quantes ____________________________
Estàs matriculat per fer una prova d’accés per accedir a un grau mig?
Has superat la prova d’accés a grau mig?
Si estàs estudiant, què estàs fent: ______________________________________________________________
Horari: ___________________________Lloc de realització __________________________________
Nivell d’idiomes
Altres:

baix

CATALÀ
mig

alt

baix

CASTELLÀ
mig

alt



Estàs apuntat /da a l’Oficina de Treball del SOC? SI



En relació al procés d’inscripció en el registre d’informació de Garantia Juvenil, marca l’opció:
No he iniciat

NO

En tràmit

Resolució positiva



Estàs disposat/da a desplaçar-te a altres municipis per fer formació? SI



Ordena de l’1 al 5 el teu interès en les especialitats formatives:



NO

Activitats auxiliars de magatzem
Mantenidor/a integral
Operari/a/Dependent de fleca
Activitats auxiliars de comerç
Protecció i preparació de superfícies de vehicles



Estàs treballant ara? SI

NO

De què treballes? _____________________________



Horari ___________Quan finalitzes? ___________ Amb contracte?___________



Quina disponibilitat horària tens: matins



Quines altres activitats fas o realitzes? _______________________________________________

tardes

tot el dia

Signatura

Localitat: _______________________________, ____ de ____________________ de 201___
D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), al Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada llei i a la resta de la normativa aplicable, s’informa a la
persona interessada que les dades facilitades seran recollides, incorporades i tractades amb la màxima confidencialitat en el fitxer automatitzat PROMOCIÓ
ECONÒMICA, el responsable del qual és el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al seu tractament informàtic, la finalitat del qual és la gestió del servei
d’ocupació i promoció econòmica, i que la persona interessada autoritza i consenteix de forma expressa i inequívoca a que les seves dades personals
s'incorporin en el referit fitxer; així mateix se li informa que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals, en els
termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant comunicació escrita presentada en el Registre General del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Parc de
Torreblanca CN-340, pk 1249, 08980 de Sant Feliu de Llobregat."
Així mateix fem constar que les dades recollides i incorporades en aquest fitxer són per l’ ús exclusiu del desenvolupament del projecte “Joves per
l’ocupació”.
Dono la meva autorització

