
ANNEX I 
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN PROCÉS DE SELECCIÓ

Sr./Sra. _________________________________________________________________________________

amb D.N.I _________________________ i domicili en ___________________________________________

de _____________________, amb telèfon/s de contacte _________________________________________

i direcció d´e-mail ________________________________________________________________________

EXPOSA

Que és coneixedor/a de l'oferta d'ocupació per al lloc de ________________________________, amb codi

_________________.

Que considera reunir les condicions adequades per a optar al lloc i que per a això aporta l´annex I i la

documentació requerida en les bases de l'oferta. I per tot això

SOL·LICITA

Ser admés/a en el procés de selecció d'aquesta plaça.

I per deixar-ne constància als efectes oportuns de registre, signe la present en, 

València, a _____ de ________________ de 2018.

Signat [NOM i COGNOMS]

A l'ATENCIÓ DE LA DIRECCIÓ GERÈNCIA DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A la

PROMOCIÓ ESTRATÈGICA, EL DESENVOLUPAMENT I LA INNOVACIÓ URBANA
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 IMPRÉS D'AUTOBAREMACIÓ MÈRITS PERSONALS

COGNOMS I NOM:

NOM DEL LLOC:

CODI DEL LLOC:

 Mèrits Professional: Puntuació Màxim  total Total

a) Adm. Pública: 0,21 x (mesos 
complets)= 

15,00
a) Sector Privat: 0,21 x (mesos 
complets)= 

Coneixement      d'Idiomes: Puntuació Màxim  total Total

1. Valencià 4'00

2. Idiomes Comunitaris 6'00

Titulació     Acadèmica   addicional: Puntuació Màxim  total Total

Títol de màster oIcial d'especialització o 
segona llicenciatura o grau

2'00

Grau de doctor 3'00
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Cursos    de   formació   
complementària :  

Puntuació Màxim Total Total

Cursos de 75 hores o més 
hores: 0'75 x curs = 

10'00

Cursos de 50 hores o més 
hores: 0'50 x curs = 

Cursos de 25 hores o més 
hores: 0'25 x curs = 

Cursos de 15 hores o més 
hores: 0'15 x curs = 

Diversitat    Funcional: Puntuació

 Minusvalidesa ❑≥33 2,5

 Minusvalidesa ❑≥65 5,00

Observacions:

 PUNTUACIÓ TOTAL: 

Declare que són certs totes les dades a dalt consignats. Així mateix autoritze el Tribunal QualiIcador
de la Convocatòria a comprovar, en qualsevol moment, les dades d'aquest document consignats, sense 
perjudici de les responsabilitats en què poguera incórrer per falsedat en ells.

València, a _____ de ________________ de 2018.

Signat [NOM i COGNOMS]
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