
En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un 
fitxer denominat “Recursos Humans” responsabilitat de l’ EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL, SA, amb domicili a Camí de Jesús nº 2 , 07011, Palma de 
Mallorca (Illes Balears). 
La finalitat d'aquest tractament és la de gestionar els recursos humans, incloent els processos de selecció que es puguin portar a terme.  
Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que s'ajusti a un possible perfil d'un dels nostres lloc de treball. 
En qualsevol cas, podrà revocar el consentiment donat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així 
com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s’hauran de realitzar per escrit a la direcció del domicili social i aportant còpia de document que l’ 
identifiqui) a Camí de Jesús nº 2 , 07011, Palma de Mallorca, o bé per correu electrònic a ejercicioderechoslopd@efm.es  
Així mateix podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
  

Empresa Funerària Municipal, S.A. - Camí de Jesús, 2 07011 Palma 
Tel. 971750801 Fax 971760876 

www.efm.es  
 

 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ PER A  LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PER LA 
CONTRACTACIÓ EVENTUAL DE PERSONAL- CATEGORIA  D’OPERARIS/ÀRIES A L’EFM 

 

PRIMER LLINATGE  SEGON LLINATGE  __ 
NOM   DNI/NIE_      
DATA NAIXEMENT   NACIONALITAT     
DOMICILI         
CP  MUNICIPI    TELÈFON  _____ 

     EMAIL (amb majúscules)______________________________________________________________ 

 

 
SOL·LICITO:  La inclusió dins EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ EXTRAORDINÀRI PER 
LA CONTRACTACIÓ EVENTUAL DE PERSONAL- CATEGORIA  D’OPERARIS/ÀRIES A 
L’EFM       

□ FUNERÀRIA      □ CEMENTIRIS  
 

El que sol· licito, a  ___________ ,  de  de   

 

 

Signatura 
 

AL SR. PRESIDENT DE L´EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A. 

DOCUMENTACIÓ 
REQUISITS MÍNIMS CONJUNTS (marcar amb una creu): 

   
Els documents es poden aportar individualment  

1. Còpia de DNI o document identificatiu. 
2. Títol d’ESO o equivalent. 
3. Diploma, títol o certificació que acrediti la superació dels cursos PRL, carretó elevador i 

plataforma elevadora.  
4. Còpia permís conduir B1 o superior. 
5. Presentar la documentació acreditativa dels mèrits requerits 

MÈRITS 

a) Experiència: □ EFM □Altres Funeràries  

b) Formació  
1) FUNERÀRIA: Certificat de professionalitat Operari funerària SSCI0412, Operacions en serveis 
funeraris 

 □MF2011_2  □ MF1607_2   □ MF2015_2   □ MF2013_2   □ MF2014_2   □ MF2012_2   

2) CEMENTIRIS: Certificat de professionalitat Operari de cementiris SSCI0212, activitats 
funeràries i manteniment en cementeris  

□ MF2006_1       □ MF2007_1       □ MF0522_1       □ MP0506 


