DOCUMENTACIÓ A APORTAR LES PERSONES PRESELECCIONADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Original i còpia del DNI o NIE
Còpia del full d’inscripció com a demandant d’ocupació (DARDE)
En el seu cas, certificat de discapacitat igual o superior al 33%
Original i còpia del llibre de família
Certificat de convivència (OIAC)
Autorització a l'Ajuntament de Vinaròs per a sol·licitar la informació tributària, signada per l'interessat i
per tots els membres de la unitat familiar, els ingressos dels quals siguen computables per a la
participació en el programa (Annex II)
Es considera unitat familiar: l'interessat, cònjuge, fills menors de 26 anys, menors acollits i persones
amb discapacitat d'almenys el 33% acreditada.
7. Si es vol acreditar l’existència de responsabilitats familiars (tindre a càrrec el cònjuge, fills menors de
26 anys, menors acollits i persones amb discapacitat d'almenys del 33%), s’haurà d’aportar:
a) En cas de discapacitat superior al 33% d'algun membre de la unitat familiar, certificat que ho
acredite.
b) En cas de separació o divorci, si la persona candidata és el progenitor no custodi, es considerarà
que està al seu càrrec si es certifica l'obligació del pagament d'aliments amb sentència judicial
firme o conveni regulador.
8. Comunicar si es disposa de certificat dels serveis socials públics d’una situació o risc d’exclusió social
(inclosa per risc desnonament).
9. Si es vol acreditar que la candidata és una dona víctima de violència de gènere o domèstica, s'ha de
presentar resolució judicial o informe dels serveis socials públics.
10. Documentació acreditativa de l’experiència laboral:
a) Informe de vida laboral actualitzat.
b) Contractes de treball en el mateix tipus d’ocupació.
11. Documentació acreditativa de la formació:
a) Titulació acadèmica
b) Formació complementària o pràctiques formatives relacionades amb el projecte «Reforç correctiu
de Brigada»
c) Certificat de coneixements del valencià, emés o homologat per la Junta Qualificadora de
Coneixements del Valencià.
d) Certificat oficial que acredite el coneixement d’idiomes comunitaris.

LA DOCUMENTACIÓ INDICADA S'HA DE PRESENTAR AL REGISTRE D'ENTRADA DE
L'AJUNTAMENT DE VINARÒS FINS AL DIA 28 DE MAIG (INCLÒS)
La falta de presentació de la documentació acreditativa d'algun dels mèrits en el termini indicat,
determinarà que no se valore el criteri que poguera correspondre-li.
Poden consultar l'Annex V de les bases reguladores de la convocatòria del programa d'ocupació pública
d'interés general o social en el marc del Pla d'ocupació 2018, aprovades per acord del Ple de l'Excma.
Diputació Provincial de Castelló, celebrada el dia 20 de febrer de 2018 a:
http://www.vinaros.es
https://vinaros.sedelectronica.es
Per a més informació podeu adreçar-vos a:
ADL Ajuntament de Vinaròs
Carrer Sant Ramón s/n 1ª planta
Tel. 964 40 77 00 Ext. 0126

