
Sub-direcció General de Recursos Humans i Econòmics

Sol·licitud d'actualització de la puntuació per a opositors que han aprovat un nou 
exercici de la mateixa oposició per la qual van demanar la incorporació a la borsa de 
personal interí de l’Administració de justícia

Dades de la persona sol·licitant
D

Cognoms i nom 

Adreça Població Codi postal 

Adreça electrònica Telèfon fix Telèfon mòbil 

Sol·licitud

Àmbit territorial

Data 

Signatura

Informació bàsica sobre protecció de dades  
Responsable del tractament: Departament de Justícia. Secretaria de Relacions amb l’Administració de justícia.
Finalitat: Gestionar les borses de candidats per a personal interí dels cossos al servei de l'Administració de justícia.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres 
dades, així com oposar-vos de forma motivada a la consulta de documents. Més informació sobre el procediment per exercir els 
vostres drets a la pàgina Drets de les persones interessades del web del Departament.
Informació addicional: Podeu consultar la pàgina web d'informació detallada del Departament de Justícia.
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DNI

D’acord amb l’Ordre JUS/141/2017, per la qual es regula la regula la selecció, el nomenament i el cessament del personal interí dels 
cossos de funcionaris al servei de l'Administració de justícia a Catalunya, declaro que formo part de la llista de funcionament de persones 
opositores i sol·licito actualitzar la meva puntuació tot incorporant la nota d’un nou exercici que he aprovat:

Puntuació 1r exercici 2n exercici 3r exercici(Apunteu només la nota de l'exercici que heu millorat)

(Si trieu "Altres CA", cal que presenteu el certificat del Ministeri de Justícia,
o de l'òrgan competent, que acrediti la superació de l'exercici corresponent)

Oferta pública Data de la convocatòria

http://justicia.gencat.cat/ca/departament/protecciodades/drets-persones-interessades/
http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/tractament-sraj-borsa-interinatges-administracio-justicia

	Adreça: 
	Població: 
	Adreça electrònica: 
	Telèfon fix: 
	Telèfon mòbil: 
	Codi postal: 
	DNI: 
	Cognoms i nom: 
	Àmbit territorial: [ ]
	2n exercici: 
	1r exercici: 
	3r exercici: 
	Data: 
	Oferta pública: 
	Data de la convocatòria: 


