ANNEX 3
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE TRASLLATS 2018-2019 DELS
COSSOS D’INSPECTORS AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA I
D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ.
DADES D’IDENTIFICACIÓ
Cos :
DNI:
Nom:
Primer llinatge:
Segon llinatge:
Sexe:
Home:
Dona:
Any de convocatòria del procediment selectiu pel qual va ingressar al cos:
Puntuació:
DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Carrer i número:
Localitat:
Correu electrònic:

Codi Postal:
Telèfon:
Telèfon mòbil:

DADES DE LA DESTINACIÓ
Marcau amb una “X” el tipus de destinació
 Destinació definitiva en els cursos 2017-2018 i 2018-2019
 Destinació provisional en el curs 2018-2019
 Cap de les situacions anteriors, darrera destinació definitiva
Plaça:
Localitat:
Província:
Marcau amb una “X” la modalitat per la qual participa en aquest concurs:
 Destinació definitiva
 Excedència voluntària
Participació forçosa per no tenir destinació definitiva com a conseqüència de:
 Resolució ferma d’expedient disciplinari
 Compliment de sentència o resolució de recurs
 Supressió de la plaça obtinguda per destinació definitiva
 Reingrés amb destinació provisional
 Excedència forçosa
 Suspensió de funcions, una vegada complida la sanció
 Causes anàlogues que hagin comportat la pèrdua del lloc de treball obtingut per
destinació
definitiva
 Funcionari de carrera que no ha obtingut la seva primera destinació definitiva
 Seleccionat en un procés selectiu (funcionari en pràctiques/exempt de pràctiques),
que encara no ha estat nomenat funcionari de carrera.
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COS:

DNI:

LLINATGES I NOM:

Ho heu d’emplenar si exerciu dret preferent a localitat o zona
Codi de localitat:

Codi de zona:

Marcau amb una “X” el supòsit pel qual exerciu aquest dret:
 Per supressió o modificació de la plaça o lloc de feina
 Per exercir un altre lloc de feina en l’Administració pública amb pèrdua de la plaça
docent
 Excedència voluntària per cura de familiars
 En virtut de sentència o de recurs administratiu
 Per rehabilitació en el servei actiu després de jubilació per incapacitat
Ho heu d’emplenar únicament si participau amb caràcter forçós
En cas de no obtenir destinació en cap dels centres o localitats sol·licitats voluntàriament, se
li adjudicarà lliurement, si existeix vacant, a l’àmbit territorial de la comunitat autònoma on
actualment presta serveis amb caràcter provisional, en la forma prevista en la convocatòria
específica de l’Administració educativa convocant.
Indicau els codis de les províncies, subdireccions territorials, comarques o illes per ordre de
preferència per, en el seu cas, procedir a l’adjudicació d’ofici:
Ord
1
2
3
4

Codi illa





Codi de l’àmbit d’expectativa
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COS:

DNI:

LLINATGES I NOM:

Codis de les places que sol·licita:
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Plaça

Núm.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Plaça

Núm.

Plaça

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

--------------------------------------------------------------------------------------------- Sí, estic d’acord amb tota la informació de l’apartat de Concurs de trasllats del Portal del
personal i no he d’aportar altre document per a la justificació dels mèrits.
 No estic d’acord amb tota la informació de l’apartat de Concurs de trasllats del Portal del
personal i aport la següent documentació justificativa:

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE TRASLLATS 2018-2019 DELS
COSSOS D’INSPECTORS AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA I
D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ.
COS:

DNI:

LLINATGES I NOM:

Política de privacitat
D’acord amb el que es disposa en l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades i a
l’article 12 del Reial decret 1720/2007 els funcionaris de carrera i en pràctiques han de consentir
expressament que les dades facilitades al llarg del procediment de concurs de trasllats regulat per
aquesta Resolució, siguin recollits i tractats en un fitxer de titularitat de la Conselleria d’Educació i
Universitat amb domicili al Carrer del Ter, 16 CP 07009, Palma.
La finalitat d’aquest tractament és gestionar les dades dels funcionaris docents que participen en
el concurs de trasllats.
Les dades dels participants són cedides al Ministeri d’Educació i Formació Professional i a la
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.
Aquests, en qualsevol moment, poden exercir els drets reconeguts en la Llei susdita, i en
particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Per tal efecte, aquests, adreçaran un escrit a la Direcció General de Personal Docent:
a) per correu ordinari
b)
per
correu
electrònic
a
les
direccions
secundaria@dgpdocen.caib.es
o
primaria@dgpdocen.caib.es des del correu que proporciona la Conselleria d’Educació i Universitat.
c) presentant una sol·licitud en qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Universitat a
les delegacions territorials d’Educació de Menorca o d’Eivissa-Formentera, o bé a qualsevol dels
llocs que determina l’article 16 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
 He llegit la política de privacitat i accept
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