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A/A: Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya 
Ctra. de St. Llorenç de Morunys, km 2 (direcció Port del Comte) / E-25280 Solsona / www.ctfc.cat 
 

 

Relació de formació realitzada relacionada en el lloc de treball 

 
Dades de la persona candidata  
Cognoms Nom Adreça electrònica 

Número DNI/NIE   

   Codi d’oferta:  
 
 

 
 
Formació  

 
Seguiu les següents indicacions: 
 

a. Indiqueu la formació realitzada,  només la que estigui relacionada amb l’àmbit dal qual us 
inscriviu. 

 
Adjunteu els documents acreditatius juntament amb aquest document en el mateix fitxer pdf 
abans d’adjuntar-lo en el formulari. 
Les formacions de les quals no hi consti adjunt els corresponent diploma o certificat, no es 
tindran en compte.  
 

Any de la 
formació (1)  

Nom (2) Centre/organisme (3) Durada 
(hores) (4) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

http://www.ctfc.cat/
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Any de la 
formació (1)  

Nom (2) Centre/organisme (3) Durada 
(hores) (4) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
(1) En l’apartat “Any de formació” cal indicar l’any en el qual es va finalitzar la formació. 
(2) En l’apartat “Nom” cal indicar la denominació de la formació. 
(3) En l’apartat “Centre/organisme” cal indicar el nom de la institució/centre on es va realitzar la 

formació. 
(4) En l’apartat “Durada” cal indicar les hores totals de la formació.  

En el cas de necessitar més espai podeu omplir i adjuntar un segon document. 
 
 Acredita Doctorat amb relació directa amb el lloc de treball a proveir.  
 
 Acredita altres estudis universitaris amb relació directa amb el lloc de treball a proveir.  
 

Quants?    1   2    Més de 2 
 
 Acredita estudis de Màster amb relació directa amb el lloc de treball a proveir. 
   

Quants?    1   2   Més de 2 
  
 
Signatura de la persona interessada: 
 
 
 
 
Lloc i data: 

http://www.ctfc.cat/
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