SOL·LICITUD ACCIONS FORMATIVES 1r trimestre
Període d’inscripció del 9 al 20 de setembre de 2019
Dades de contacte de la persona sol·licitant:
Nom i Cognoms
Data
naixement

DNI / NIE

/

/

Adreça
Població

Telèfon mòbil

Correu electrònic
En relació als cursos 1r trimestre 2019/20, SOL·LICITO la meva inscripció a:

Carnet professional per a controladors d’accés (60h)
Del 14 d’octubre al 11 de novembre del 2019. Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h.
S’ha de fer una prova d’accés el 9 d’octubre a les 10:30h i complir els requisits indicats al revers. *

Alfabetització digital per a la recerca de feina (20h)
5 –7 –12 -14 - 19 de novembre de 2019. De 10 a 14 h

Manipulador d’aliments i al·lèrgies alimentaries (6h)
29 d’octubre de 2019. De 8.30h a 14.30h

Curs de conducció de carretilla elevadora retràctil (16h)
18 – 19 – 20 de novembre de 2019. Dill. de 8.30h a 14.30h. Dimarts i dimecres de 9h a 14h
Complir els requisits indicats al revers*

Documentació a presentar:
- Document acreditatiu d’estar a l’atur i inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat
actualitzat.
- Fotocòpia DNI/NIE (en vigor)
- Curs de conducció de carretilla elevadora retràctil: permís de conduir i carnet de
carretilla elevadora frontal vigent
Autoritzo a l’ajuntament de Cunit a consultar les dades de la meva residència a Cunit.
Signatura

Cunit, ____ de ______________

2019

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades facilitades seran
incorporades en el corresponent fitxer automatitzat per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Cunit
i s’informa a la persona interessada de la disponibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la
legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels punts d’informació.

CRITERIS GENERALS DELS CURSOS DE FORMACIÓ

*Carnet professional per a controladors d’accés (60 h)
Requisits específics:
-

-

Persones majors d’edat
Tenir la ciutadania espanyola o d’algun dels països que integren la Unió
Europea o estar en possessió del permís de residència i treball corresponents.
No haver estat condemnat per delictes contra les persones o el patrimoni.
Tenir uns coneixements bàsics de les llengües oficials de Catalunya, amb la
finalitat de poder atendre al públic que es dirigeixi en aquestes llengües.
Superar la prova d’aptitud (data: 9 d’octubre a les 10:30h – C/ horts - 5)

*Curs de conducció de carretó elevador retràctil (16h)
Requisits específics:
-

Persones majors d’edat
Disposar del carnet de conduir B
Disposar del carnet vigent de carretó elevador frontal

