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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR A LA COMISSIÓ DE DOCÈNCIA:  
 1 fotografia  

 Original i fotocòpia de la papereta de l’adjudicació de la plaça (signada)  

 1 fotocòpia compulsada del títol de llicenciat o rebut de pagament de les taxes  

 1 fotocòpia compulsada de la homologació del títol de llicenciat (per a 
estrangers)  

 1 fotocòpia del DNI, NIE o 1 fotocòpia del passaport  
 
Obligatorietat de presentació del certificat negatiu de Registre Central de 
Delinqüents Sexuals: També s’incorpora per primera vegada una nova condició que 
està recollida en una nova casella del model 790 i que fa relació a que  TOTS els 
aspirants han de declarar sota jurament o promesa marcant la casella a la que s’ha fet 
referència que coneguin i acceptin l‘obligació de presentar el certificat negatiu expedit 
pel Registre Central de Delinqüents Sexuals en cas de ser adjudicataris de plaça. Tots 
els aspirants han de marcar aquesta casella, ja que, en cas contrari, seran declarats 
NO ADMESOS a la proba.  

 Si has renunciat a una plaça de formació, presentar el document expedit pel 
centro, de la renúncia.  

 Cal omplir el full d’identificació i anar a la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos 
Laborals per fer la revisió mèdica, que és obligatòria perquè el contracte sigui 
efectiu.  

 

 DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR AL SERVEI  DE PERSONAL:  
 Fotocòpia de la papereta de l’adjudicació de la plaça  

 1 fotocòpia compulsada del títol de llicenciat o rebut de pagament de las taxes  

 1 fotocopia compulsada de la homologació del títol de llicenciat (per a 
estrangers)  

 1 fotocòpia de la cartilla SOE  

 1 fotocòpia del carnet de col·legiat  

 1 full de dades bancàries, segellada por la entitat  

 2 fotografies  

 Full de petició de targeta de pàrquing  

 Fotocòpia del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals  

 Full de dades bancàries pel cobrament 

 Entitats de la Tresoreria de la Seguretat Social  

 Full de dades Personals pel Servei de Personal  

 Full de dades  per la citació de la Revisió mèdica 


