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ANNEX I

FORMULARI DE SOL·LICITUD
BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA PER A L' ANY 2019

Ref. 2019/1639
Ref.                      /19

Nota:
EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ de sol·licituds es fixa entre les 9h del dia 3 de juny de 2019
i les 14h del dia 12 de juny de 2019.

- La present sol·licitud ha d’estar completament i correctament emplenada i signada pel
sol·licitant amb els document requerits adjunts. (no s’admetran a tràmit les instàncies que
no compleixin aquesta condició).

DADES PERSONALS

LLINATGES I
NOM:________________________________________________________________

DNI:___________________ DATA DE NAIXEMENT :__________________________

ADREÇA:______________________________LOCALITAT:_________CP:_________

TELÈFON:______________________________/______________________________

CORREU ELECTRÒNIC:______________________________

CARNET DE COTXE:  SÍ    NO           COTXE PROPI:  SÍ     NO 

DADES ACADÈMIQUES

ESTUDIANT UNIVERSITARI:

ESTUDIANT DE CFGS:

ESTUDIS:____________________________________________
CURS:______________________

PERCENTATGE  DE CRÈDITS APROVATS
(només universitaris)__________________________%

NOTA MITJANA EXPEDIENT ACADÈMIC ___________________________

HAS ESTAT BECARI ANTERIORMENT : SÍ   NO    LLOC ______________________
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SELECCIÓ D’OPCIONS DE PLAÇA:

Consultar annex II – (Oferta de places 2019).

NOTA: A l’hora de la selecció dels aspirants s’atendrà:
La Màxima concordança i adaptació dels estudis que realitza del sol·licitant als estudis
requerits a les ofertes de places, o bé que, el sol·licitant realitzi uns estudis dedins el mateix
àmbit formatiu que l’oferta requereix:

Selecció d’opcions de plaça:

1- opció: ______________________________________________ Ref._________________
2- opció: ______________________________________________ Ref._________________
3- opció: ______________________________________________ Ref._________________

OBSERVACIONS_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

SOL·LÍCIT
Prendre part a la present convocatòria de beques de formació pràctica.

SIGNAT

Alcúdia,_______ de ______________ del 2019
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA A LA PRESENT SOL·LICITUD

La present sol·licituds ha d’estar completament i correctament emplenada i signada pel
sol·licitant

(no s’admetran a tràmit les instàncies que no compleixin aquesta condició).

1) Fotocòpia DNI sol·licitant
2) Expedient acadèmic actualitzat –extracte acadèmic-
3) Fotocòpia matrícula curs 2018/2019
4) Targeta de la Seguretat Social
5) Currículum actualitzat

La present autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en
aplicació del que disposa la llei 11/2007 de 22 de juny, pel que es permet, prèvia autorització
de l’interessat la cessió de dades entre administracions públiques per al desenvolupament
de les seves competències.
Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució de la
sol·licitud, i resten incorporades al fitxer automatitzat de l’Ajuntament i també seran cedits
als arxius oficials que correspongui. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides
ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previst.
El sol·licitant autoritza l'Ajuntament d'Alcúdia perquè pugui fer totes les comprovacions que
consideri oportunes amb relació a la present sol·licitud pels canals físics, telemàtics i
d’interoperabilitat administrativa que aquest disposi.


