
 

Dades Personals  

Convocatòria a la que es presenta:  

Nom i cognoms:  

NIF/NIE:  

Telèfon contacte:  

Adreça electrònica:  

 

  



 
 

Titulacions aportada per la valoració mèrits 

Núm. 

document 
Títol de la formació Centre emissor 

Apreciació 

puntuació 

aspirant 

Puntuació 

obtinguda* 

     

     

     

     

     

     

     

     

  Total   

*Aquesta columna l’emplena l’administració convocant  



 

Serveis prestats a l’administració pública 

Núm. 
document 

Administració pública Centre emissor 
Apreciació 
puntuació 
aspirant 

Puntuació 
obtinguda* 

     

     

     

     

     

     

     

     

  Total   

*Aquesta columna l’emplena l’administració convocant  



 
 

 Certificats formació  

Núm. 
document 

Títol formació Centre  
Durada 
en hores 

Apreciació 

puntuació 
aspirant 

Puntuació 
obtinguda* 

      

      

      

      

      

      

      

      

   Total   

*Aquesta columna l’emplena l’administració convocant  



 
 

 Certificats formació  

Núm. 
document 

Títol formació Centre  
Durada 
en hores 

Apreciació 

puntuació 
aspirant 

Puntuació 
obtinguda* 

      

      

      

      

      

      

      

      

   Total   

*Aquesta columna l’emplena l’administració convocant  
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