RR.HH.
Solꞏlicitud per a participar en el procés de selecció
Currículum
PLAÇA A LA QUAL OPTAU:

DADES PERSONALS
D.N.I.:
Llinatge/s:
E-mail:
Domicili:(Carrer, núm. i C.P.)
Permís de conduir
A 1 A A B B C1 C c D1









Vehicle propi:


SI




Telèfon contacte:
N. Afiliació S.S:

DD

E






NO

Situació laboral actual
Sense ocupació

Marcar





Treball per compte d´altri
Autònom

ESTUDIS ACADÈMICS COMPLETATS DE MAJOR NIVELL (Indicau només un)










SENSE ESTUDIS
CERTIFICAT D’ESCOLARITAT
GRADUAT ESCOLAR/ EGB/ ESO
BUP / BATXILLERAT / COU / SELECTIVITAT
FP1/CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ/ MOD. 1
FP2/ CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR/ MOD. 2
TÍTOL UNIVERSITARI GRAU MITJÀ / DIPLOMATURA
TÍTOL UNIVERSITARI GRAU SUPERIOR /LLICENCIATURA / DOCTORAT

IMPORTANT: És necessari acreditar el nivell acadèmic assolit, mitjançant títol o certificat oficial.

Actualment cursau:
CONEIXEMENT D’IDIOMES
IDIOMA

CERTIFICAT
OFICIAL

LECTURA
Baix

Mitjà

CONVERSA
Alt

Baix Mitjà

ESCRIPTURA

Alt

Baix Mitjà

Alt

Si teniu i indicau certificat oficial, no cal especificar el nivell de lectura, conversa o escriptura.
CATALÀ
ANGLÈS
ALEMANY

CONEIXEMENTS D’INFORMÀTICA
NOM DE L’APLICACIÓ

NIVELL
Iniciat
Avançat

Expert
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Autobaremació de Mèrits
FORMACIÓ ACADÈMICA (RELACIONADA AMB LA PLAÇA)
Curs
Centre
Hores

Any Fi

PUNTS

FORMACIÓ REBUDA (RELACIONADA AMB LA PLAÇA)
Curs
Centre
Hores

Any Fi

PUNTS

SUMA TOTAL:
IMPORTANT: És necessari acreditar la formació mitjançant diploma o certificat oficial en el qual s’indiqui clarament
l’activitat formativa, el centre, la càrrega lectiva i l’any de celebració un cop superades les proves de selecció

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (RELLEVANT PER LA PLAÇA)
Període
Empresa
Funció desenvolupada
Inici
Fi

PUNTS

SUMA TOTAL:
IMPORTANT: Per tal de justificar l’experiència en una empresa és obligatori presentar certificat de dita empresa amb
les funcions desenvolupades, o altrament, el contracte de treball en el qual es pugui veure la categoria/ funció, així
com el certificat de vida laboral un cop superades les proves de selecció
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MOLT IMPORTANT
Es obligatori presentar aquest Currículum actualitzat i Documentació Digitalitzada amb
format .pdf, de: (1) Aquesta solꞏlicitud signada a totes les pàgines y Autobaremació de Mèrits,
DNI i Permís de conduir, Certificat Oficial de Llengua Catalana, documentació justificativa de
la formació acadèmica i experiència.
La documentació s'adjunta mitjançant el formulari habilitat a la pàgina web.

Declaració jurada: Marcau les opcions que s’ajustin a la vostra situació, al seu cas:
 Declar sota jurament que tota la documentació aportada és autèntica i autoritz a Calvià
2000 a realitzar les comprovacions necessàries per tal de verificar-ho.
 Declar sota jurament que no tinc cap malaltia o lesió crònica que m’impedeixi realitzar
les tasques pròpies del lloc de feina corresponent a la convocatòria indicada anteriorment.
 Declar sota jurament que no ocup cap lloc de feina ni realitz cap activitat en el sector
públic delimitat per l’article 1 de la Llei 53/1984, ni reb pensió o prestació incompatible.
 Declar sota jurament que realitz alguna activitat privada, per la qual cosa em compromet
a manifestar-ho perquè l’òrgan competent declari la compatibilitat.
D’acord amb el què es disposa en la vigent legislació sobre protecció de dades personals,
la persona candidata accepta que les seves dades personals, així com les que puguin ser
facilitades en el futur, siguin recollides i tractades en un fitxer, la titularitat del qual és de
Calvià 2000, S.A., amb domicili al carrer Illes Balears 25, Polígon de Son Bugadelles, C.P.
07180 Santa Ponça - Calvià.
La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió i
desenvolupament de processos de selecció de personal per part de Calvià 2000, S.A. La
persona candidata podrà exercir els drets reconeguts a la legislació i, en particular, els
d’accés, rectificació, cancelꞏlació i oposició mitjançant un escrit que podrà dirigir a la seu
social de l’empresa en l’adreça indicada, amb la referència “Protecció de Dades”.
Mitjançant la meva signatura, declar que les dades aportades en aquesta solꞏlicitud son
verídiques.
……………………….........., a ..........de .................................de..................

SIGNAT: ......................................................
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