Nº REGISTRE:
DATA:

----------------------------------------------------------------Jo________________________ amb D.N.I. _______________ vaig presentar CV en
l’anterior convocatòria GESAT/04 amb nº de registre _______ en la categoria de
______________ i faig constar al Departament de Recursos Humans de GESAT que vull
continuar formant part de la Borsa de Treball del Centre en la nova convocatòria actual

GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM.: RM Tarragona, tom 965, foli 157, full T-7.677, - CIF A-43 381 193

GESAT / 05

de data 17/09/2018 , encara que no disposo de nova documentació.

MOLT IMPORTANT!: Aquesta inscripció té una vigència fins que l’empresa torni a treure convocatòria de places per cobrir
futures eventualitats. Passat aquest termini heu de renovar aquestes dades si voleu continuar formar part de la base de
dades de la Borsa de Treball.
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/99 de 3 de desembre, s’informa a la persona que ens ha aportat el seu
CURRICULUM VITAE, que les seves dades personals que ens faciliti en l’esmenta’t Currículum seran incorporades a un
fitxer amb dades de caràcter personal denominat FITXER DE PERSONAL, en el que s’integraran les seves dades, amb la
finalitat de portar a terme els processos habituals de selecció de personal que li siguin pròpies al Currículum Vitae i per
aquest motiu, AUTORITZO a l’empresa Gestió Sanitària i Assistencial Tortosa SAM a realitzar-ne la gestió.
Aquest document serà conservat, per el responsable del fitxer, garantint un total respecte a la confidencialitat de les serves
dades. En aquest sentit, transcorregut l’esmenta’t termini, i si desitja continuar en la borsa de treball del Centre, li preguem
ens torni a remetre novament el seu currículum i aporti la nova documentació, degudament acreditat, en el cas de que no
manifesti continuar en la borsa de treball s’exclourà de la convocatòria i el seu currículum serà destruït.
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens entrega amb aquest document i te la facultat
d’exercir els dret d’oposició per escrit al Departament de Recursos Humans, a l’adreça Passeig Mossen Valls 1 43590
Jesús-Tortosa (Tarragona) on hi consti el seu nom i cognoms, fotocopia del DNI , un domicili a efecte de notificar i indicar.
La informació que no estigui acreditada no podrà ser inclosa al FITXER DE PERSONAL.

Pg. de Mossèn Valls, 1
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LA NOSTRA MISSIÓ: procurar als ciutadans de la Regió Sanitària de les
Terres de l’Ebre una atenció de qualitat basada en les necessitats de la
població, centrada en les persones, i impulsar les fonts de coneixement
dels nostres professionals, fent un ús adequat dels recursos assignats a
aquesta atenció.
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