
II. ERANSKINA 

OPOSIZIO-LEHIAKETAREN BIDEZKO DEIALDIAN PARTE HARTZEKO ESKABIDEA, 
ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO ETA FINKATZEKO PROZESU 
BEREZIAREN BARNEAN 

I.- HAUTAPEN-PROZESUA: 

Deialdia egiten duen erakundea: BERAKO UDALA 

Lanpostuaren izena:  

                  zenbakiko NAOn argitaratu zen, data honetan:

II.- DATU PERTSONALAK 

Deiturak eta izena: 

NANa:  

Helbidea: 

1. telefonoa                                              2. telefonoa  

Helbide elektronikoa: 

JAKINARAZPENETARAKO LEHENTASUNEZKO BIDEA: 

Bitarteko elektronikoak: jakinarazpen telematikoa           

Adierazitako posta-helbidean jakinaraztea 

Bitarteko elektronikoak aukeratzen badituzu, bide hori erabiliko da eskabide honekin lotutako 
edozein komunikazio edo jakinarazpen egiteko, eta jakinarazpenak behar bezala egindakotzat 
joko dira eta behar diren ondorioak izanen dituzte, harik eta berariaz jakinarazten duzun arte 
jakinarazpenak posta-helbidearen bidez egitea nahi duzula.

III.- PARTE HARTZEKO TXANDA 

   Txanda irekia.           
   Erreserba txanda %33ko desgaitasuna edo handiagoa duten pertsonentzat. 
   Erreserba txanda genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzat. 

  IV.- ADITZERA EMATEN DUT

Eskabide honekin batera aurkezten ditudala merezimenduen autobaloraziorako agiria 
eta merezimenduen frogagirien kopiak. 



DESGAITASUNA 

Desgaitasuna aitortua dudala, %     (e)koa, eta desgaitasunaren ziurtagiria aurkezten 
dudala. 

Honako hau eskatzen dut: 

Denboraren egokitzapena, zehazki: 

Bitartekoen egokitzapena, zehazki: 

EUSKARAREN JAKITE-MAILA EGIAZTATZEA 

Euskararen jakite-maila egiaztatzeko agiririk aurkeztu ezin dudanez, eta nahitaezkoa 
denez, Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutuak eginen dituen egiaztapen 
probetara aurkezteko konpromisoa hartzen dut. 

  V.- ADIERAZTEN DUT

1. Betetzen ditudala deialdiaren oinarrietan hautapen-prozesuan parte hartzeko eskatzen 

diren baldintzak guztiak. 

2. Ez nagoela kondenatua dolozko delitu bat dela kausa, ez eta administrazio publiko 

baten zerbitzutik bereizia ere, eta ez nagoela ezgaitua eginkizun publikoetan aritzeko. 

3. Ez dudala indarreko xedapenetan ezarritako ezgaitasun edo bateraezintasunerako 

berariazko kausarik. 

4. Alegatutako merezimenduak eta haien frogagiriak errealitatearen isla zehatza direla. 

ESKATZEN DUT eskabide honetan aipatzen den deialdian onar nazatela. 

Eguna   Sinadura 

Datuak babesteko oinarrizko informazioa. 

Arduraduna: Berako Udala. Helburua: lanpostu hutsak betetzea, aldi baterako enplegua egonkortzeko eta finkatzeko 
prozesu bereziaren barnean. Eskubideak: datuak eskuratzea, zuzentzea eta ezabatzea, bai eta beste eskubide batzuk ere, 
deialdiaren 13. oinarrian (datuen babesa) jasotzen den informazioan adierazten den bezala. 
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