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Sol·licitud per a ésser admès/a en el procés de selecció convocat pel Centre d’Estudis Demogràfics 

Dades personals 
Cognoms i Nom DNI / Passaport /NIE 

Nacionalitat Data de naixement 

Adreça 

Codi postal Municipi 

Telèfon Mòbil 

Adreça electrònica 

Dades de la convocatòria 
Convocatòria 

Referència 

Les dades tractades seran les imprescindibles per tramitar els processos de selecció (nom, DNI, telèfon, email, dades acadèmiques, etc.) i 
seran conservades durant el temps necessari de prestació del servei per part dels treballadors del Centre d’Estudis Demogràfics, 
considerant els terminis de prescripció d’accions de responsabilitat. Transcorreguts aquests terminis en cada cas, la informació deixarà de 
conservar-se i serà destruïda. 

L’interessat/da és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que faciliti i té la facultat d'exercir els seus drets d'accés, 
rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, adreçant-se per correu electrònic a personaldata@ced.uab.es, per 
a la qual cosa caldrà adjuntar còpia del DNI o un altre document que n’acrediti identitat. En cas de no estar d'acord amb el tractament, 
també té dret a acudir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  

Marcar en cas afirmatiu:  
 Consisteixo en el tractament de les dades de caràcter personal per prendre part de la convocatòria.  

DECLARO no patir malaltia ni estar afectat/da per limitacions físiques o psíquiques que siguin incompatibles amb el desenvolupament de 
les funcions inherents a la plaça. 
DECLARO no estar separat/da del servei per sanció disciplinària, inhabilitat/da per al desenvolupament de funcions al sector públic. 
DECLARO que són certes totes les dades consignades en la sol·licitud i que reuneixo les condicions exigides per ocupar el lloc de treball 
sol·licitat, d’acord amb les bases d’aquesta convocatòria. 

Documentació que aporta (còpia) 
 DNI/NIE/Passaport 
 Carta de motivació. 
 Curriculum Vitae. 
 Acreditació de la certificació competitiva d’excel·lència. 
 Titulació acadèmica requerida 
 Certificat dels serveis prestats  
 Altra documentació annexa : ................................................................ 

Signatura de la persona sol·licitant  
Localitat i data:  
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