SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA ENGINY
Nom i cognoms:
DNI:

Data de naixement:

Adreça:
CP:

Població:

Telèfon de contacte:
Correu electrònic:

Nivell d’estudis:
Sense estudis
Educació primària obligatòria
Educació secundària obligatòria
Batxillerat
Cicle formatiu de grau mitjà
Curs d'accés al cicle formatiu de grau mitjà
Certificat de professionalitat
Cicle formatiu de grau superior
Grau universitari o equivalent
Grau en Medicicina/Màster universitari
Doctorat

Especifica la teva formació acadèmica :

Situació laboral:
Ocupat/ada per compte aliè
Ocupat/ada per compte propi
Desocupat/ada inscrit al SOC (DONO) - adjuntar DARDO
Desocupat/ada no inscrit al SOC
Inactiu/iva integrat en els sistemes d'educació o formació

Explica la teva disponibilitat i motivació per voler participar al
programa:

Explica la teva experiència i/o coneixements en el món de
l'emprenedoria:

Explica'ns les teves experiències en gestió de projectes, treball en
equip i lideratge:

Indica els teus coneixements i/o habilitats en noves tecnologies:

Criteris de valoració dels candidats ( puntuació màxima 100 punts ):
1.

Es valorarà que el candidat tingui formació universitària o un
cicle formatiu superior relacionat amb el programa ( Enginyeria,
ADE, Turisme, etc... ) Màxim 20 punts.

2.

Motivació i disponibilitat per participar al programa.
Màxim 20 punts.

3.

Es valorarà que tingui coneixements i/o habilitats en noves
tecnologies. Màxim 20 punts.

4.

Que tingui coneixements i/o experiència en el món de
l’emprenedoria. Màxim 20 punts.

5.

Es valorarà les competències en lideratge, treball en equip i
gestió de projectes. Màxim 20 punts.

____________________________________________________________________________________

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona / Carrer Montcada 32 (Palau Climent), 43500 Tortosa
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les dades que ens faciliteu a través d’aquest formulari són objecte de tractament
i s’incorporaran a la base de dades responsabilitat de la Diputació de Tarragona . La finalitat del fitxer i del
tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud i mantenir la relació i la comunicació administrativa
entre el sol·licitant i la Diputació de Tarragona . Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir,
en qualsevol moment, els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, dirigint una escrit a la
Diputació de Tarragona, amb domicili al Passeig de Sant Antoni, núm. 100, de Tarragona, o enviant un
correu electrònic a protecciodedades@dipta.cat

