
N5 URV.L02.03.03 

CONVOCATÒRIA 

SOL.LICITUD D'ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES PER A PROVEIR INTERINAMENT 
UNA PLAÇA DE L’ESCALA ADMINISTRATIVA 

1. DADES PERSONALS

Primer cognom Segon cognom Nom 

NIF   Data naixement Telèfon Adreça 

Població Codi postal Adreça electrònica 

PLAÇA  SOL·LICITADA:

Codi de la plaça Descripció/ Lloc de treball 

.................. a ............ de/d' ..........……... de 20__ 

(signatura)

o No empleneu els espais ombrejats, estan reservats per al Tribunal.
o És obligatori relacionar tots els mèrits que es vulguin al·legar en aquesta sol·licitud, adjuntant la documentació

acreditativa en el mateix ordre en que constin a la sol·licitud.
o Els mèrits que no estiguin relacionats a la sol·licitud i  que no estiguin acreditats no seran valorats. Podeu utilitzar

tants fulls com siguin necessaris.
o Als efectes de valorar els mèrits del currículum, el Tribunal entendrà que únicament aquells mèrits que es facin

constar expressament a la sol·licitud són els mèrits que els candidats volen que els siguin valorats, sense que
sigui possible, per tant, una remissió genèrica al currículum o un altre annex.

RECTORA  MAGNÍFICA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SERVEI DE RECURSOS HUMANS 

El sol·licitant dóna el seu consentiment a la URV per a que aquesta pugui utilitzar el seu currículum per altres convocatòries 
de les mateixes característiques dins de la Universitat. 
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DNI Cognoms Nom 

a.1) ANTIGUITAT A LA URV
(S’ha d’acreditar amb un certificat de serveis prestats que serà expedit d’ofici pel Servei de Recursos Humans a les persones que
estiguin en actiu l’últim dia del termini de presentació d’instàncies)

Escala/Grup Tasques realitzades 
Temps de servei Punt 

Anys Mesos 

TOTAL a.1) 

a.2) SERVEIS EFECTIUS PRESTATS EN ALTRES ADMINISTRACIONS
(S’han d’acreditar amb un certificat de serveis prestats expedit per l’administració corresponent)

Escala/Grup Tasques realitzades 
Temps de servei Punt 

Anys Mesos 

TOTAL a.2)

TOTAL a) (fins a 15 Punts) 

b) NIVELL

Plaça que ocupa Escala Nivell 
Punt 
(15) 

c) EXPERIÈNCIA

Nom empresa Lloc de treball 
desenvolupat 

Tasques realitzades Temps de servei Punt 

Anys Mesos 

1.

2.

3.

4.

5.

(fins a 40 punts) 
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Cognoms Nom 

d) CURSOS DE FORMACIÓ

(de matèries relacionades amb el lloc a proveir, de més de 10 hores, justificada documentalment) 

Nom del  curs Nivell Hores Centre 
d’expedició 

Títol 
obtingut Any finalització 

Punt 
(5) 

1.

2.

3.

4.

5.

 6.

7.

8.

9.

TOTAL d) (fins a 20 punts) 

e) TITULACIONS ACADÈMIQUES

Estudis acadèmics: Nom del centre: Any finalització 
Punt 

TOTAL e) (fins a 10 punts)

 PUNTUACIÓ  FASE DE CONCURS: 

a) Antiguitat 15 

b) Nivell 15 

c) Experiència 40 

d) Cursos de formació 20 

e) Titulacions acadèmiques 10 

TOTAL 

39733905-W
Texto escrito a máquina

39733905-W
Texto escrito a máquina
DNI
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