
ESKAERA: LANGILEEN HAUTAKETA PROZESUAK

Espte. zk.

TITULARRA - INTERESDUNA 
Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia 

 Finkoa  Mugikorra  e-posta l

ORDEZKARIA - DOKUMENTU AURKEZLEA
Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat 

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia

 Finkoa  Mugikorra  e-posta 

Harremanetarako hizkuntza 

           Euskara                Ele bitan                           
Sexua

      Emakumea                   Gizona                    Ez-bitarra

Harreman modua

     Paperean               Elektronikoa

2. DEIALDIAREN DATUAK 

Aurkezten zaren plazaren izena Deialdiaren kodea 

SARTZEKO TXANDA 

 

SARBIDE -MODALITATEA 

 

 

Zein hizkuntzatan egin nahi dituzu ariketak? 

Zein hizkuntza eskakizuna duzu egiaztatuta, baliokideak barne? 

Ezgaitasun bat baduzu, zenbat denbora eta zer bitarteko behar dituzu azterketa egiteko? (behar badituzu)

DEIALDIAN PARTE HARTZEKO ALEGATZEN DUEN TITULU AKADEMIKOA 

TITULUA NON LORTUA: IKASTETXEA ETA HERRIA LORTZE DATA

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
                    Errenteriako Udala ● IFK: P2007200E ● Herriko Plaza, z/g – 20100 Errenteria ● Tfnoa: 943 44 96 00 ● 010 ● zu@errenteria.eus ● www.errenteria.eus

Euskaraz Gazteleraz 

TXANDA IREKIA BARNE SUSTAPENA 

OROKORRA  

DESGAITASUNA DUTENENTZAKO ERRESERBATUTAKO KUPOA 

HE1 HE2 HE3 HE4Ez da bakar bat ere 

mailto:zu@errenteria.eus


3. INTERESDUNAK HAUTAKETA-PROZESU GUZTIETAN ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO 
NAHITAEZKO DOKUMENTAZIOA  
(Eskaerarekin batera aurkezten diren dokumentuak markatu 

Tasa ordaindu izanaren egiaztagiria (aldi baterako deialdiak eta barne-sustapena izan ezik) edo 
ordaintzetik salbuetsita egotearen egiaztagiria.

Desgaitasun-ziurtagiria, desgaitasuna duten pertsonen kupoa eskuratzen denean edo denbora 
eta/edo bitartekoak egokitzea eskatzen denean. 

4.DOKUMENTUAK KONTSULTATZEKO BAIMENA 

Errenteriako  Udalak zuzenean egiaztatuko ditu sektore publikoko edozein erakundetan behar diren datuak,
oinarri orokorretan eta deialdian eskatzen diren betekizunak egiaztatzeko.

4.1 DEIALDI GUZTIETARAKO AGIRI KOMUNAK 

• Nortasun Agiri Nazionala edo egiaztagiri baliokidea.
• Unibertsitate-tituluak eta unibertsitateaz kanpoko tituluak.
• Euskararen hizkuntza-eskakizunen ziurtagiriak.

4.2 HALA ESKATZEN DUTEN DEIALDIETAKO DOKUMENTU ESPEZIFIKOAK

• Gidabaimenak
• Sexu-izaerako delituen ziurtagiria
• Aurrekari penalen ziurtagiria

Errenteriako Udalak dokumentu horiek kontsultatzearen AURKA NAGO, eta,  ondorioz,
eskatutako dokumentazioa eransten diot eskabideari.

              

5. AITORPENA  

Sinatzaileak:

Eskabide honetan aipatzen diren probetan onartua izatea ESKATZEN DU.

Bertan jasotako datuak egiazkoak direla eta oinarrietan eskatutako baldintzak betetzen dituela ADIERAZTEN DU,
eta eskatzen zaizkionean modu frogagarrian egiaztatzeko konpromisoa hartzen du.

Gaitasun-probak  (jarrerak  eta/edo  gaitasunak)  egiteko  BAIMENA  EMATEN  DU,  lanpostura  egokitzen  den
baloratzeko. Modu berean, proba horien emaitza beste balorazio-faktore bat dela eta horrela erabiltzea onartzen du

BAIMENA EMATEN DU eskabidean jasotako datu pertsonalak aldizkarietan, iragarki-tauletan, web-orrian,….. erabil
daitezen.  Era berean,  baimena ematen  du  datu horiek  IVAPek euskararen  ezagutza-maila  egiaztatzeko  erabil
ditzan eta, oro har, epaimahaiak, erakundeak edo enpresak hautaketa-prozesuko probak behar bezala prestatzeko
eta gauzatzeko erabili ditzan.

BAIMENA EMATEN DU eskabidean jasotako datu pertsonalak tratatzeko, alde selektibotik erator daitezkeen lan-
poltsak kudeatzeko, bai eta datuak beste administrazio publiko batzuei lagatzeko ere, beste administrazio publiko
horien lan-eskaintzak legez ikusitako moduan jaso ahal izateko.

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki, hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango dira
beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak legearen
arabera tratatuko ditu, beharrezko segurtasun neurriak hartuz eta hirugarrenei lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuz. Informazio gehiagorako kontsutatu gure pribatasun
politika:  https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216.  Era berean,  jakinarazten dizugu datuak atzitu,  zuzendu,  ezereztu,  berauen aurka agertu,  tratamentua mugatu eta datuen
eramangarritasunari buruz dagozkizun eskubideak baliatzeko aukera duzula, idatziz, telematikoki, aurrez aurre edo posta arruntaz Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria.
Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.

       Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, SMS, etb.

Errenteria,

   Eskatzailea / El/la solicitante

 

https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216

	SARTZEKO TXANDA
	
	SARBIDE -MODALITATEA
	
	Desgaitasun-ziurtagiria, desgaitasuna duten pertsonen kupoa eskuratzen denean edo denbora eta/edo bitartekoak egokitzea eskatzen denean.
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