
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ A L’ACREDITACIÓ COM A ESPECIALISTES PER ALS 

PROGRAMES DESENVOLUPATS DES DE L’ÀREA D’EMPRESA I EMPRENEDORIA DE TECNOCAMPUS 

 

NOM I COGNOMS  

NIF  

ADREÇA I POBLACIÓ  

TELÈFON  

CORREU ELECTRÒNIC  

 

☐ La persona candidata declara, sota la seva responsabilitat, tenir coneixements avançats de català 

i/o castellà parlat i escrit.  

 

☐ La persona candidata declara, sota la seva responsabilitat, haver treballat a les següents empreses 

durant els períodes especificats:  

 

EMPRESA PERÍODE CÀRREC 

   

   

   

   

   

 

 La persona candidata declara, sota la seva responsabilitat, haver realitzat projectes amb les 

empreses següents durant els períodes especificats:  

 

EMPRESA PERÍODE PERSONA DE CONTACTE 

   

   

   

   

   

 

 En el cas dels professionals que hagin seleccionat Internacionalització com a àrea d’especialització, 

es manifesta tenir coneixements avançats de les llengües especificades: 

 

 

 

 

 

  L’especialista declara, sota la seva responsabilitat, la veracitat de tota la informació 

proporcionada en el marc d’aquesta sol·licitud.  

 

A _______________________ , __ de ________ de 2020 

 

 

Signatura 
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