2 – A EMPLENAR PEL CANDIDAT
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

DNI
Comarca d’origen

Adreça de la residència habitual

Municipi (comarca)

Telèfon

Codi Postal

Correu electrònic

Estudis en curs (grau/ màster):

Universitat:

Nº Crèdits cursats:

Centre/ Facultat:

PERFIL DEL CANDIDAT
Altres dades d’interès :
Experiència professional, altres estudis, idiomes, aptituds rellevants pel lloc de pràctiques, etc.

Motivació i interès en el lloc de pràctiques:
Espai per incloure les motivacions i l’interès personal en el lloc de pràctiques, així com treballar a un territori rural.

Ajuts al Pràcticum Odisseu
Formulari de sol·licitud d’oferta de pràctiques

Declaro que:
Estic informat/ada que la presentació d'aquesta sol·licitud implica l'acceptació de les bases i la cessió dades
descrita en aquest document.

Lloc i data:

Les dades facilitades per les persones sol·licitants passaran a formar part d’un fitxer propietat d’ODISSEU amb l’objectiu de
gestionar la seva participació en el projecte Pràcticum Odisseu per a la innovació. Aquesta gestió en ocasions por comportar la
cessió de determinades dades facilitades a terceres entitats de l’àmbit públic o privat, perquè la seva intervenció en el decurs
del procés de gestió pot resultar necessària perquè la resolució es faci de manera correcta, o perquè així ho estableix alguna
norma amb rang de llei.
Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades
dirigint-se per correu electrònic a practicum@odisseujove.cat.
De conformitat amb l’article 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
autoritzo a ODISSEU a cedir les meves dades a les universitats, en el marc de les quals es desenvolupa el projecte Pràcticum
Odisseu per a la innovació.

ENVIA UNA CÒPIA ELECTRÒNICA DEL FORMULARI A: practicum@odisseujove.cat
Es recomana complementar la teva candidatura adjuntant el teu CV en el correu que enviïs aquest formulari.

El programa ODISSEU i els Ajuts al Pràcticum ODISSEU estan impulsats per:

Amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut i les universitats catalanes.

Ajuts al Pràcticum Odisseu
Formulari de sol·licitud d’oferta de pràctiques

