PRESELECCIÓ 2a CONVOCATÒRIA DEL PLA METROPOLITÀ DE SUPORT A LES
POLÍTIQUES SOCIALS MUNICIPALS 2016-2019 DE L’ÀREA METROPOLITANA DE
BARCELONA
Projecte:

Recepció serveis socials bàsics

PART GENÈRICA
Nom i cognoms:
NIF:
Data de naixement:

Sexe: ◊ Home

Adreça:

Municipi:

◊ Dona

Telèfon de contacte:
1. Nivell d’estudis finalitzats
◊ Graduat escolar/ESO
◊ BUP/Batxillerat
◊ FP/CFGM/CFGS

Nivell i especialitat:

◊ Estudis universitaris

Nivell i especialitat:

◊ Altres

Especificar:

2. Idiomes (indicar baix, mig o alt)
◊ Català

Parlat:

Llegit:

Escrit:

◊ Castellà

Parlat:

Llegit:

Escrit:

◊ Altres

Especificar:

3. Quant de temps fa que estàs a l’atur?
◊ Entre 6 i 12 mesos
◊ Entre 12 i 24 mesos
◊ Més de 24 mesos
4. Tens algun tipus d’ingrés?

◊ Si

◊ No

Indica quin tipus d’ingrés, l’import i quan finalitza.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Quantes persones viuen a casa teva? Indica quin parentesc tenen amb tu, les seves edats i si
tenen algun tipus d’ingrés econòmic.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Aquestes dades són demanades i seran utilitzades única i exclusivament per realitzar el procés de selecció.
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6. Tens alguna vinculació amb el Serveis Socials de l’Ajuntament? Indica per quin motiu i quina
professional porta el teu cas.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Per què t’agradaria ser seleccionat/ada per aquest lloc de treball?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Quines capacitats i habilitats penses que ha de tenir la persona que sigui seleccionada per
aquest lloc de treball? Creus que tu les tens?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Creus que necessites assessorament per millorar les teves habilitats a l’hora de buscar feina?
Explica els motius de la teva resposta.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. Disponibilitat i flexibilitat horària
◊ Total
◊ Només de dilluns a divendres
◊ Només caps de setmana i festius
◊ Només als matins
◊ Només a les tardes
◊ Altres (indica quina)
11. Tens carnet de conduir?
I vehicle propi?

◊ Si

◊ No

◊ Si

◊ No

Aquestes dades són demanades i seran utilitzades única i exclusivament per realitzar el procés de selecció.
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