
 

 

FAMILIA ETA KOMUNITATE ERIZAIN ESPEZIALISTA KATEGORIAN IZENA 
EMATEKO INFORMAZIOA 

Familia eta Komunitate Erizain Espezialista kategoriako aldi baterako kontratazioko zerrendan 
izena emateari dagokionez, hona hemen jarraibide batzuk:  

1. Eskabidea egiterakoan, LANPOSTU HUTSEN ZERRENDAN izena emateko, Arlo 
Sanitario 1, 2 edo 3 hautatu behar dira, eta ORDEZKAPENEN ZERRENDAN, berriz, 
Zerbitzu Erakunde 1 edo 2. Egin ezean, hau da, Zerbitzu Erakundeak hautatu ez badira, 
Ordezkapenen Zerrendan izena eman ez duzula joko da.  

2. Zerrendak ordenatzeko kontuan hartuko den data eskabidea egin deneko data izango 
da, edo titulazioa/espezialitatea lortu deneko data, baldin eta aipatutako data hori 
eskabide-data baino beranduagokoa bada. Data bera duten eskabideak, berriz, adinaren 
arabera ordenatuko dira, 2011ko kontratazio zerrendak arautzen duen Akordioaren 
arabera.  

3. Izena emateko eskabidean egindako aldaketa oro idatziz jakinarazi beharko da, helbide 
honetan: 
Giza Baliabideetako Zuzendaritza, Hautaketa eta Horniketa Zerbitzua (Aldi baterako 
Kontratazio Zerrendak) 
Araba kalea, 45 
01006 Vitoria-Gasteiz 

4. Zerrendak abenduaren 31n itxiko dira, eta egun horretatik aurrera ezin izango da 
aldaketarik egin izena emateko eskabidean. Salbuespena: akordioaren hamargarren 
atalaren kasuak. 

5. Izena emateko eskabidearen kopiarekin batera, dokumentazio hau aurkeztu behar da: 
  
- Nortasun-agiriaren edo Atzerritarraren Identifikazio Zenbakiaren fotokopia konpultsatua. 
 
- Kontratazio-zerrendari dagokion lanpostuan jarduteko behar den titulazioaren edo emateko 
eskubideak ordaindu izana egiaztatzen duen frogagiri edo dokumentuaren fotokopia konpultsatua 
edo notarioren lekukotza. Atzerrian lortutako tituluak, Espainiako Ministerioak haiek 
homologatzen edo onartzen dituen erabakiarekin batera aurkeztu beharko dira. 
 
- Lan-esperientzia aitortzen duen jatorrizko ziurtagiria edo horren kopia kautoa, notarioak egina, 
bertan xehe adieraziz: lan-denboraldi desberdinetan izandako kategoria, lotura juridikoa eta 
taldea, hasierako datatik (eguna, hilabetea eta urtea) amaierako datara arte (eguna, hilabetea eta 
urtea). Ziurtagiri horrek dagokion administrazio publikoko organo eskudunek emana behar du 
izan, eta horrelakoetarako ezarrita daukan ereduari jarraitu behar dio. Dena den, Osakidetzan 
zerbitzuak egin dituztenek ez dute aurkeztu behar egindako zerbitzuen egiaztagiririk, zerbitzu 
horiek ofizioz baloratuko baitira. 
 
- Egiaztatutako euskara-tituluaren fotokopia arrunta. Euskara-titulua Osakidetzak antolatutako 
deialdietan lortu bada edo Osakidetzako Giza Baliabideetako Zuzendaritzak beren beregi 
baliokidetu badu Osakidetzako hizkuntza-eskakizun gisa, kasu horietan ez da beharrezkoa izango 
euskara-titulua aurkeztea. 
 
Dokumentazioa helbide honetara bidali behar da: 
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua 
Giza Baliabideetako Zuzendaritza 
Hautaketa eta Horniketa Zerbitzua – Aldi baterako Kontratazio Zerrendak 
Araba kalea 45 
01006 Vitoria-Gasteiz 
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Zure nabigatzailearen helbide-barran idatzi → l c2018 .osakidetza .eus  

 

← Sakatu “Eskabidea” gainean 

 
Nabigatzeko hizkuntza hautatu ondoren, ezkerreko aldean aukera-zerrenda hau ikusiko duzu 

 

 

 

Sakatu   

Osakidetzako langilea bazara edo izan bazara edo Osakidetzako hautaketa-prozesuren batean parte hartu 
baduzu, pasahitza erabili beharko duzu zu zarela berresteko.  Langileen pasahitza langilearen zenbakiak eta 
jaiotegunek osatzen dute. Langilearen zenbakia gogoratzen ez baduzu edo ez badakizu zein den, kontsultatu 
soldata-orriaren azken ordainsaria. Pasahitzarekin arazorik baduzu, pantailan ageri diren jarraibideei jarraitu.  



 

ELEKTRONIKOKI IZENA EMATEKO JARRAIBIDEAK 

 
 

 
2018ko kontratazio-zerrendak                                                                                               2 / 10 

 

 

Osakidetzako langilea ez bazara edo izan ez bazara eta Osakidetzako hautaketa-prozesuetan parte hartu ez 
baduzu, ahaztu behar ez duzun pasahitza asmatu beharko duzu. 

Sartutako pasahitza zuzena bada edo pasahitza eskatzen ez badizu hemen sartuko zara: 

 

Berrikusi eta/edo osatu izena emateko formularioaren datu pertsonalak. Esan zein diren zure izena eta 
abizenak zure nortasun-dokumentuan ageri diren bezala, laburtzapenik, txikigarririk eta ezizenik gabe. 

Aurreko pausuan pasahitza eskatu ez badizute, gogoratu beharko duzun bat asmatu beharko duzu. 
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Markatu lanpostu hutsen zerrendaren bidez zuretzat lan egiteko interesgarriak diren Osasun Barrutiak. Bat 
baino gehiago hauta dezakezu. 

 

Hautatu ordezkapen-zerrendaren bidez zuretzat lan egiteko interesgarria den lanaldi-mota. 

 

Hautatu ordezkapen-zerrendaren bidez zuretzat lan egiteko interesgarriak diren zerbitzu-erakundeak. 
Gehienez bi zerbitzu-erakunde hauta ditzakezu. 

Hautatutako Zerbitzu-erakunde bakoitzeko erakunde horretako zentro guztiak hauta ditzakezu, edo 
hautaketa partziala egin ahal duzu eta gehienez 5 zentro hautatu. 

Kontuan izan zentrorik ez hautatzea zentro guztiak hautatzearen baliokidea dela. 
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Baieztatu izena emateko eskabidea 

 

Nahi baduzu, zure izen-ematearen ziurtagiri bat inprima dezakezu. Gorde behar duzu. 
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Jarraian, zure curriculumean datuak sartu edo daudenak egiaztatu beharko dituzu. Horretarako, aukera-
zerrendara itzuli eta sakatu “Kontsulta pertsonalizatuak” 

 

Pasahitza eskatuko dizu. Pasahitza izena emateko eskabidea egiteko erabili duzuna da edo, edonola ere, izena 
emateko formularioan adierazi duzuna. 

 
Sakatu “Curriculum: Ikusi” eta jarraian “Sartu / Aldatu” 
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Bertan dagoeneko data zehatz batean zure curriculuma badugula agertzen bada, horrek esan nahi du data 
horretan Osakidetzak informazio-sistemetan dituen zure curriculumarekin lotutako datu guztiak Curriculum 
Vitae aplikaziora irauli dituela. 

Mezu hori agertu edo ez agertu, zure curriculumean sartu beharko zara, zure curriculumaren datuak 
berrikusteko eta, beharrezkoa balitz, osatzeko. Horretarako, sakatu “Curriculum vitae-ra sartzea”. 

 “Curriculum vitae-ra sartzea” sakatzerakoan, pantailak atzera egiten badu curriculumera sartu gabe, zure 
nabigatzailearen edo bilatzailearen barraren konfigurazioa berrikusi behar duzu. Blokeoa desgaitzeko eman 
beharreko pausuak erabilitako nabigatzailearen eta bertsioaren araberakoak dira. Informazio gehiago nahi 
izanez gero, kontsultatu zure nabigatzailearen laguntza edo online duen euskarria. 

Erreferentzia hauek baliagarriak izan ahal dira: 

Chrome nabigatzailea: 

https://support.google.com/chromebook/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es 

IE nabigatzailea: 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-
settings 

Firefox nabigatzailea: 

https://support.mozilla.org/es/kb/configuracion-excepciones-y-solucion-de-problemas- 
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Zure curriculumean sartu zarenean, atal hauek berrikusi behar dituzu (gehitu, ikusi edo aldatu): titulazio 
akademikoa, euskara, lan-esperientzia eta ziurtagiriak, IT txartelak, azken horiek baldin eta administrari 
laguntzailearen kategorian izena eman baduzu. 

Titulazio Akademikoa 

 

Atal honetan hau egin behar duzu: 

1.- Titulazioa agertzen ez bada, gehitu behar duzu. 

2.- Titulazioa agertzen bada baina ez badago “Balioztatuta” edo gehitu berri baduzu, dokumentu hau bete 
behar duzu: 

https://lc2018.osakidetza.eus/Avisos/3_eus.pdf 

eta zure titulazioaren kopia konpultsatua entregatu. 

 

Adi! 

Kontuan izan kategoria batzuetan, zehazki administrari laguntzailearen eta zeladorearen kategorietan, 
eskatutako titulazioetako bat baino gehiago izan dezakezula. 2014-2015eko EPEko azterketa egin bazenu, 
2015eko uztailaren 3a baino lehen egiaztatuta zenuen titulazioa sartu behar duzu. Horrela egiten ez baduzu, 
azterketa lortu zenuen puntuazioa zero puntukoa izango baita. 

Oharra: 

Kategoria bakoitzean eskatutako titulazioak ikusteko, bakoitzaren 2014-2015eko EPEko oinarri espezifikoak 
kontsulta itzazu eta baita Osakidetzako Lanpostu funtzionalen dekretua ere. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2005/09/0504619g.pdf 
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Euskara 

 

Hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta baduzu eta curriculumean agertzen ez bada edo agertzen den 
hizkuntza-eskakizuna zuk egiaztatuta duzuna baino baxuagoa bada, zure hizkuntza-eskakizunaren kopia 
konpultsatua aurkeztu beharko duzu dokumentu honekin batera: 

https://lc2018.osakidetza.eus/Avisos/3_eus.pdf  
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Lan-esperientzia Osakidetzan 

 

Berrikusi Osakidetzan duzun lan-esperientzia. Osakidetzak ofizioz eguneratu du zure esperientzia 2018ko 
urrira arte emandako zerbitzu guztiekin. Anomaliaren bat detektatzen baduzu, bete dokumentu hau eta 
esaguzu.  

https://lc2018.osakidetza.eus/Avisos/3_eus.pdf 

Lan-esperientzia beste Administrazio batean 

 

Zure curriculumean agertzen ez diren  beste Administrazioetan emandako zerbitzuak badituzu, lan-
esperientziaren ziurtagiri orijinala erantsi beharko duzu eta dokumentu honetan jakinarazi: 

https://lc2018.osakidetza.eus/Avisos/3_eus.pdf 

Gogoratu 2018ko kontratazio-zerrendetarako puntuak eman ahal lan-esperientzia 2014-2015eko EPEan 
izena emateko eskabideak aurkezteko azken egunera arte, 2015eko ekainaren 3a arte, egiaztatutakoa izango 
dela.   
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Ziurtagiriak – IT txartelak 

 

Administrari laguntzailearen kategorian izena eman baduzu, “Certificaciones IT-Txartela” atala egiaztatu 
beharko duzu. 

Kategoria honetan egiaztatu beharko da: 

- Word aurreratua (XP edo 2003 edo 2007 edo 2010) 
- Oinarrizko Excela (XP edo 2003 edo 2007 edo 2010) edo Excel aurreratua (XP edo 2003 edo 2007 edo 

2010) 

Lehenengo aldia bada Osakidetzako hautaketa-prozesu batean izena ematen duzula, kontuan izan zure 
curriculuma hutsik agertuko dela. http://www.it-txartela.net/KZ/usuario/index.jsp helbidean egiaztatu 
behar duzu eskatutako ziurtagiriak dituzula. Ondoren, Osakidetzak bertan agertzen diren txartel guztiak 
balioztatuko ditu zure curriculumean. Horretarako ez duzu zure IT txartelek ziurtagiririk aurkeztu behar. 
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