2018ko KONTRATAZIO-ZERRENDAK
DOKUMENTAZIOA EGIAZTATZEA
NAN:

IZEN-ABIZENAK:

IZENA EMATEA KATEGORIA HAUETAN:

ADIERAZTEN DU 2018ko Kontratazio Zerrendetako kontsulta pertsonalizatuetako Curriculum Vitae
aplikazioan, zure dokumentazioa “baliogabetu gabe” edo mekanizatu gabe moduan ageri dela, eta honako
hau egin du (gurutze batekin adierazi)

NIRE TITULAZIOA SARTU DUT OSAKIDETZAKO CV-APLIKAZIOAN
Behar den titulazioa honako honetan mekanizatu du: 2018ko Aldi baterako Kontratazio
Zerrenden web orrian eskura dagoen "Kontsulta Pertsonalizatuen” “Curriculum Vitae”
aplikazioko “Prestakuntza” ataleko "Titulazio Akademikoa" izeneko kontzeptuan.
Ez mekanizatu bestelako kontzeptuak (prestakuntza)

DOKUMENTUAK ENTREGATZEN DITUT nire curriculuma egiaztatzeko eta balioztatu ahal izateko (gurutze
batekin seinalatu)
TITULAZIO AKADEMIKOAREN kopia konpultsatua

EUSKARAKO HIZKUNTZA ESKAKIZUNAREN kopia konpultsatua

Beste Administrazio bateko LAN-ESPERIENTZIAREN ziurtagiri originala

Beste batzuk (xehatu):

Entregatu sinatuta, erregistro-datarekin eta erregistro zigiluarekin (epea: 2018ko urriaren 5etik 31ra)

OSAKIDETZAKO GIZA BALIABIDEETAKO ZUZENDARIARI
ARABA KALEA 45, 01006 VITORIA-GASTEIZ

2018ko KONTRATAZIO-ZERRENDAK
OSAKIDETZAN EGINDAKO ZERBITZUAK BESTE KATEGORIA/LANPOSTU
FUNTZIONAL BATERA LOTZEKO
Enplegu Publikoaren Eskaintza honetako hautatzeprozesuen oinarri orokorrak onartzen dituen maiatzaren
28ko 1135/2015 Ebazpenaren 13.1 atalak lan-esperientziaren gainean ezarritakoaren arabera,
NAN:

IZEN-ABIZENAK:

ondorengo aukera hau egiten du modu adierazi eta loteslean, Osakidetza Zerbitzuak geroago horren balioa
egiaztatzeko egiten duenari kalterik egin gabe
a) Zerbitzuak egin diren kategoria beste batean integratu bada eta beste kategoria horretan sartzeko
titulazio berbera eskatzen bada,zerbitzu guztiak ofizioz zenbatuko dira kategoria/lanpostu funtzional
berrian egin izan balira bezala.(Ohiko adibidea: Telefonista/Lokutorea gisa egindako zerbitzuak pasatzen
dira Administrari Laguntzaile eta erabiltzailearekiko arreta kategoriara).
b) Ezin bada kategoria batean parte hartu, araua aldatuta kategoria hori desagertu egin delako edo gerora
titulazioa ez edukitzeagatik, zerbitzu guztiak %75ean zenbatuko dira lanbide-talde bereko beste kategoria
batean edo beheko hurrengo lanbide-taldeko kategoria batean, eskatzen den titulazioa edukiz gero. (Ohiko
adibidea: Mantenimendu Ofiziala gisa egindako zerbitzuak dagokion titulorik gabe)

ZERBITZUAK EGIN DIREN KATEGORIA

ZERBITZUAK AURKEZTU NAHI DIREN KATEGORIA

c) Kategoria bat zenbait kategoriatan zatitu bada, zerbitzu guztiak zenbatuko dira aukeratu den
kategoria/lanpostu funtzionalean, eskatzen den titulazioa edukiz gero.

ZERBITZUAK EGIN DIREN KATEGORIA

ZERBITZUAK AURKEZTU NAHI DIREN KATEGORIA

Entregatu sinatuta, erregistro-datarekin eta erregistro zigiluarekin (epea: 2018ko urriaren 5etik 31ra)

OSAKIDETZAKO GIZA BALIABIDEETAKO ZUZENDARIARI
ARABA KALEA 45, 01006 VITORIA-GASTEIZ

