ANNEX V

DADES A EMPLENAR PEL REGISTRE
Data:
Nº Registre:

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DEL 18 DE NOVEMBRE AL 01 DE DESEMBRE DE 2020

Cal presentar la sol·licitud al Registre de la Gerència de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez, 13, baix, 46010
València), a través de qualsevol altre registre auxiliar dels centres universitaris o a les oficines públiques a què fa
referència l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú (que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició
derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions
públiques).
LES SOL·LICITUDS NO REGISTRADES I/O NO SIGNADES SERAN EXCLOSES DEL PROCÉS SELECTIU
SOL·LICITUD
DADES PERSONALS
PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

DATA DE NAIXEMENT

LLOC DE NAIXEMENT

NOM

NIF / NIE / PASSAPORT

ADREÇA (carrer, pati, porta)

TELÈFON / MÒBIL

LOCALITAT

CÒDI POSTAL

Correu electrònic

DADES ACADÈMIQUES
Títol acadèmic de l’aspirant:

DADES CONVOCATÒRIA
Projecte i codi: “Retos de física y tecnológicos en el IFIC con el experimento LHCB del CERN, CPI-20-340
Investigador responsable del projecte: FERNANDO MARTINEZ VIDAL

Denominació del lloc de treball: Tècnic/a Superior de Suport a la Investigació

GRUP: A

Subgrup: A1

Títols acadèmics exigits: grau en Física, o titulació equivalent.
Altres títols exigits com a requisit:

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN AMB LA SOL·LICITUD:

Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d’haver abonat els drets d’expedició. En cas de titulacions
estrangeres, caldrà acreditar l’homologacio corresponent.

Fotocòpia DNI/NIE/PASSAPORT

Currículum Vitae amb acreditació dels mèrits mitjançant documents fotocopiats.
DEMANE l'admissió en el concurs públic per cobrir una plaça de Tècnic/a Superior de Suport a la Investigació convocat per
resolució de data 30 d' octubre de 2020.
La persona interessada (signatura),

València,

d

de 20

La persona signant declara que són certes les dades que figuren en aquest currículum, i assumeix en cas contrari les
responsabilitats que poguessen derivar-se de les inexactituds que hi consten. Així mateix em compromet a provar
documentalment totes les dades de la sol·licitud.
A l’atenció de: Nuria Rius Dionis, directora de l’Institut de Física Corpuscular (IFIC).

