PROGRAMA JOVES PER L’OCUPACIÓ 2014

FITXA DE PRESELECCIÓ

Dades personals
Nom: ________________________ Cognoms: __________________________________________
DNI: __________________________ Data de naixement: ___________________________________
Adreça:

_________________________________Municipi _________________________________

Telèfon mòbil: _________________________Telèfon fix: __________________________________
Mail: _________________________________________ Discapacitat:__________________________

Estudis finalitzats
Estudis primaris

Títol d’ESO

ESO sense finalitzar: Últim curs aprovat: 1r ESO

2n ESO

3r ESO

Si només tens assignatures pendents de 4rt ESO, indica quantes ____________________________
Estàs matriculat per fer una prova d’accés per accedir a un grau mig?
Has superat la prova d’accés a grau mig?
Si estàs estudiant, què estàs fent: ______________________________________________________
Horari: ___________________________Lloc de realització __________________________________

Nivell d’idiomes
baix

CATALÀ
mig

alt

baix

CASTELLÀ
mig

alt

Altres


Estàs apuntat /da a l’Oficina de Treball del SOC? SI



En relació al procés d’inscripció en el registre d’informació de Garantia Juvenil, marca l’opció:
No he iniciat

NO

En tràmit

Resolució positiva



Estàs disposat/da a desplaçar-te a altres municipis per fer formació? SI



Ordena de l’1 al 5 el teu interès en les especialitats formatives:



Activitats auxiliars de magatzem
Mantenidor/a integral
Auxiliar de cuina i cambrer/a
Dependent/a
Telemarquèting i gestió de clients a través de xarxes



Estàs treballant ara? SI



Horari ___________Quan finalitzes? ___________ Amb contracte?___________



Quina disponibilitat horària tens: matins



Quines altres activitats fas o realitzes? _______________________________________________

NO

NO

De què treballes? _____________________________
tardes

tot el dia

Signatura

Localitat: _________________________________Data: ____ de ____________ de 2014
D’acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades formen part d’un fitxer informatitzat anomenat PROMOCIÓ ECONÒMICA, del qual és
responsable el CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT i estan sotmeses al règim de protecció de l’esmentada Llei. Respecte a les citades dades podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

