
 

 

 FORMULARI DE RELACIÓ DE MÈRITS PER PROCÉS SELECTIU 

 

DADES PERSONALS  

Nom i cognoms   

 

DNI / Pas. / T.R.  

 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Nom de la convocatòria  

 

Denominació de la plaça a la que s’opta 

 

 

SERVEIS PRESTATS A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA   

 

Administració Pública Categoria Data inici 

dd/mm/aa 

Data fi  

dd/mm/aa 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

SERVEIS PRESTATS A L’EMPRESA PRIVADA/PROFESSIONAL AUTÒNOM  

 

Institució / empresa Categoria Data inici 

dd/mm/aa 

Data fi  

dd/mm/aa 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

FORMACIÓ REGLADA / TITULACIONS ACADÈMIQUES (diferent de l’aportada com a requisit d’accés)      

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ CONTINUA / CURSOS D’ACTUALITZACIÓ I/O PERFECCIONAMENT       

 

Títol Centre Docent Hores  Data realització  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 

 

 

 

ALTRES MÈRITS      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La instància amb la qual es presenta aquest formulari ha d’anar signada per la mateixa persona interessada i 

comporta alhora la signatura d’aquest document.  
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