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ANNEX 3 
 

Sol·licitud de participació en la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, 

en règim d’interinitat i durant el curs 2015-2016, places vacants i substitucions de 
determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris 
dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears 
 

Model de sol·licitud 
 
DADES PERSONALS 
DNI/passaport Data de caducitat 1r llinatge 2n llinatge Nom 

 

Data de naixement Província de naixement Localitat de naixement 

 
Home   Dona  

Nacionalitat (només per a estrangers) 

 
DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ 
Telèfon fix: Telèfon mòbil: Adreça: 

 

Codi postal: 

Municipi: Província: 
 

Adreça electrònica: 

 
 
 
 
SOL·LICIT ser admès/a al concurs públic al qual es refereix aquesta sol·licitud. 

 
DECLAR que són certes les dades consignades i que complesc els requisits i les 
condicions per poder participar en aquesta convocatòria. 
 
_________________, ____ d __________________de 2015 
Signatura: 
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Política de privacitat 
 
Les dades facilitades al llarg del procés d’inscripció a la llista d’aspirants a interins 
seran recollides i tractades en un fitxer de titularitat de la Conselleria d’Educació i 
Universitat, amb domicili al Carrer Alfons el Magnànim, 29 CP 07004, Palma de 
Mallorca. 
 
La finalitat d’aquest tractament és gestionar els processos d’inscripció a la llista 
d’interins de la Direcció General de Personal Docent els processos posteriors de 
selecció per cobrir places vacants o substitucions en centres docents dependents de 
la Conselleria. 
 
En qualsevol moment podrà exercir els drets reconeguts en la Llei, i en particular, els 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a la Direcció 
General de Personal Docent a la direcció postal abans indicada o per mitjà d’un 
correu electrònic a la direcció secundaria@dgpdocen.caib.es des del correu que 
proporciona la Conselleria d’Educació i Universitat. 
 
He llegit la política de privacitat i accept    

DIRECCIÓ GENERAL PERSONAL DOCENT 
 
 
 


