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Segell de registre d’entrada

Full de documentació adjunta per a la convocatòria de concurs oposició per
ingressar i accedir a la funció pública docent
Dades personals de l’aspirant seleccionat
Cognoms i nom
Data de naixement

DNI, NIE o passaport
Lloc de naixement

Adreça electrònica

País
Telèfon

Adreça per a notificacions
Via i número
Municipi

Codi postal
Comarca

Comunitat autònoma

País

Dades de la convocatòria
Procediment (seleccioneu una de les opcions):
Ingrés lliure
Reserva per a aspirants amb discapacitat
Accés a un cos de grup superior
Accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació
Cos (seleccioneu una de les opcions):
Mestres
Professors d’ensenyament secundari
Professors d’escoles oficials d’idiomes
Professors d’arts plàstiques i disseny
Especialitat

Documentació adjunta (marqueu el que correspongui)
Per als procediments d’ingrés
Fotocòpia compulsada del títol exigit, certificat acadèmic original amb el rebut de pagament dels drets d’expedició o fotocòpia
compulsada acreditativa d’haver cursat tots els estudis per a l’expedició del títol.
Nom del títol:

Data d’expedició:

Fotocòpia compulsada del títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor/a
d’educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d’escoles oficials d’idiomes, o acreditació documental que
es té d’algun dels requisits que s’esmenten a les bases 2.2.2 o 2.2.3.
Fotocòpia compulsada del DNI, NIE o passaport.
Certificat mèdic ordinari.
Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració
pública, ni d’estar inhabilitat/ada per exercir les funcions públiques.
Certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals o autorització al Departament d’Ensenyament perquè el pugui
consultar telemàticament.
Dictamen mèdic. (Només per als aspirants amb discapacitat que no hagin participat en les places reservades per a aspirants amb discapacitat i que
demanin alguna adaptació del lloc de treball.)

Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina pública. (Només per als aspirants que no hagin constat mai en la nòmina de
personal docent del Departament d’Ensenyament.)

Per als aspirants seleccionats que són funcionaris de carrera dependents del Departament d’Ensenyament (procediment d’ingrés i
A472-V03-18

d’accés)

Certificat o full de serveis prestats. (Només per als aspirants que no tenen la condició de funcionari públic de carrera de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.)

Fotocòpia compulsada del DNI, NIE o passaport.
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Normativa
Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre de 2017, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública
docent i per a l'adquisició de noves especialitats

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona).
Finalitat: Ingrés a la funció pública docent.
Legitimació: Exercici de poders públics.
Destinataris: Administració educativa.
Drets de les persones interessades: Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, oposar-se'n al tractament, i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/ingres-funcio-publica-docent.html
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.

Lloc i data

A472-V03-18

Signatura

Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics
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