ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ & ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ''ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ''

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(συμπληρώστε όλα τα στοιχεία)

Ονοματεπώνυμο : ..................................................................................................
Πατρώνυμο:..........................................

Μητρώνυμο: .................................

Ημερ. Γέννησης : ...... /......./...... Α.Δ.Τ.: ...........................................................

Πόλη: ...................................... Διεύθυνση:...................................................

Τηλ. σταθερό:........................ Κινητό:.................................... e-mail:...................................................

Οικογενειακή κατάσταση: ..................................................

Προϋπηρεσία στο ειδικό αντικείμενο (σε μήνες): ....................
Ανεργία (σε μήνες): .................

Γνώση Αγγλικής γλώσσας: ..............

Γνώση χρήσης Η/Υ: .........................

Εθελοντική εργασία σε κοινωνικές δομές (σε μήνες): .........................

Συννημένα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Βιογραφικό σημείωμα
Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
επίσημη μετάφραση και ισχύ αυτού όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και αναγνώριση από
τον ΔΟΑΤΑΠ
Βεβαίωση ανεργίας πρόσφατης έκδοσης από τον ΟΑΕΔ
Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο ειδικό αντικείμενο
Βεβαιώσεις εθελοντικής εργασίας σε κοινωνικές δομές
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ότι:
α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση συµµετοχής και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι
αληθή,
β) ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη,
γ) για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άντρες) ή νόμιμης απαλλαγής από
την στράτευση, και
δ) ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται τους όρους της προκήρυξης
Πιστοποιητικά απόδειξης (πιστοποίησης των) πρόσθετων προσόντων
γνώση Αγγλικής γλώσσας
γνώση χρήσης Η/Υ

Έλαβα γνώση της υπ. Αρ. Πρωτ. 8/29.06.2020 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του
Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας «ΠΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ» Γιαννιτσών, της οποίας
τους όρους αποδέχομαι και ενημερώθηκα για τα απορρέοντα από τον Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών,
καθώς και το άρθρο 54Α του ν.4314/2014 σχετικά με τα δικαιώματά μου στην
ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, περιορισμού επεξεργασίας, εναντίωσης στην
επεξεργασία, εναντίωσης περιλαμβανομένης και αυτής στην αυτοματοποιημένη λήψη
αποφάσεων και καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.
Γιαννιτσά,

............../.........../2020

(Υπογραφή)

