SOL.LICITUD ACCIONS FORMATIVES 1er trimestre
Període d’inscripció del 12 al 25 de setembre de 2017
Dades de contacte de la persona sol·licitant:
Nom i Cognoms
Data
naixement

DNI / NIE

/

/

Adreça
Codi Postal

Població

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Correu electrònic

En relació a la Guia de Formació 2017/18, SOL·LICITO la meva inscripció als següents CURSOS FORMATIUS:
1.

Can I help you? Anglès comercial – nivell inicial A2 (40h)
Prova de nivell: 27 de setembre de 2017 a les 10:30h
Del 17 d’octubre al 19 de desembre de 2017. Dimarts i dijous de 10h a 12.30h.

2.

Curs de Monitor de Menjador (30h)
Del 13 al 27 de novembre de 2017. Dilluns i divendres de 9h a 13h i dimecres 9h a 14h.

3.

Prevenció en Riscos Laborals en fontaneria i climatització (20h)
Del 16 – 18 -23 – 25 d’octubre de 2017. De 9h a 14h.

4.

Alfabetització digital per a la recerca de feina (20h)
17 – 20 -24 – 27 i 31 d’octubre de 2017. De 10 a 14h.

Documentació a presentar:
-

Document acreditatiu d’estar a l’atur i inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat actualitzat.

-

Fotocòpia DNI (en vigor)*.

-

Volant d’empadronament (aquest document es requerirà a l’ajuntament – OAC)*

*No serà necessària si l’has presentada en altres formacions del SOM Cunit en els dos últims anys.
Signatura

Segueix-nos per:
@SOMCunit

Cunit, ____ de ______________

201_

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades facilitades seran incorporades
en el corresponent fitxer automatitzat per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Cunit i s’informa a la
persona interessada de la disponibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit adreçat a qualsevol dels punts d’informació.

