BORÍ2IRIETAKO EUSKARA MAN(oMUNIfATTAI
AI§IALOIXO BEGINALEEN LAN POLfSA OSAÍ¿EKO DEIALDIA

1.1-

Xedear Bort¿irietako Euskara Mankomunitateak ahlald¡ko besiraleen lán poltsa dauka
aureko urtetik. Au eikusiz poltsa hori e5kas selditrcn ahal dela udalekuetan lanean aritu
behar dlteñ be8lrale€n lánpostu cuziak hornitzeko, oraln ¿etrenda hori osátu nahidu. Betlere
lehentasuna üaneñ du aurcko urteán eratuiako lan poltsák, eta 2019a¡ eratuko dena haren

1.2, Besiraleek adminhtrazioko D mailako kontraruá éta lan sariak izanen dltuzte.

2.1. Lan taldeán antzea bési6lé arduradunareñ eranetará, eta alsialdi esitarauko ek¡ntzak
burura e6mátea, betiere údalekuetako p¡ogramazioan ezáriko diren hezikeia bál¡oen arabéra.
2.2, Haurtaldeak dinámizátzea.
,3 Fmán dákizkiókééñ bertzélakó anák.
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Europako Elkarteko hiritara izatea
Hamasei urte beteak izátéá.
administrazioko 0 ma¡lako lanpostuetan eskatzen den iltulazioa natea, háu da,
Derrigotrezko Bigar€n Hezkuntza, edo hotré¡ baliókide izan dáitekeeñ bertzeLako

.
.
.

Euskarazjakitea (cl maila),
ECinkiz!nak betetzeko sáitasun fisiko eta psikiko aski izáteá.
tg'nk¿un pub'koal beretre(o erBairuri( edo Saberur(.7.gorea, et¿ admrnútfá7io
publikoare¡ zerb¡t¿utik bafertua ez 4otea.

Ireñ eñat@k eta eskaérak
Eskaerak sortzi¡iétáko Euskara Mankomunitátearen ésoiEán (Hetriko Pláza 7,31790Ara¡üá)
aurkeztu behardlrá,2019ko malatzá¡en 20tik30era bitarteán,15:00ak baino l¿h¿n.
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.
.
.

aur[.7tu b.hareko dokuñeñraro¡
Eskaeraoria (eránstenden eredua behar b€zala bei¿ta).
Nortasun agi.ia.en fotokopia konpuhsátua,
DBtlko titulazioá edo ba ¡ok¡dea.
Balo¡aizen ahaL d¡rén merezimenduak (ikastaroák eta lan esperient¿ia) egia¿tat¿¿n

EskaeÉk aurkezteko epeá luzáez¡ña da. ona¡lu eta báaertuen behiñ behheko zerenda
maiátzaren 31n arsitaratuko da, ñankomunitárea¡én webglnean {www,bort¿¡riak.éus).

karuaiek bort¿ egun naturaleko epea izanen dute ¿¡réklama,loak egiteko edo dokuñentazioa
osalzeko. Ondor€n b€hin betiko¿ereñda argitaratuko da.
ah.¡ ka¡¡fikat¡ai¡ea
Epáiñáhaia hoiako hauek osaruko dute:
Mahaiburuá: Bortzkietáko Euskara Mankómunitátékó lehéndakána.
Ordézkoa: Bortzlrletako Euskara Mankoñuñitateko ehendakariordea,
fvlahaikidea: Dindaia Fundazioko teknikaria.
o.dpTlo m¡haik dea: Diñda a F-ndá¡ okoteknikará
fvrahalkide-idazkarar Bortzkietako Euskara Mañko unitáteko tekniká¡ia.
ordezko ñahaiklde idazka¡ia: Bortziretako Euskará Mankomunitáreko teknikaria.
Epaimáhaia probak hasi aitzin€tik ératulo da etá gehi€n8oz érábakiko dltu deialdi honen
oinátriak ulertú eta apllkatzeán sor daltezkeen arazo euztlak,
5- Epa iñ

Ahozko proba praktikoa eginen dá, Probá horcn bldez neunuko da izangaiek lañposturako
dulen ezagutza eta gaitásuná, baila euskára mála ere. Proba práktikoan udaleku nekieran
gerta daitekeen eeoera baten aitziieán üansaie[ proposatzen dul€ñ irtenbideá neurtoko da.
Proba berean, izansaien euskara mailá ere neurtuko da, eta ba¿teÉuák seldituko dira cl maila
e¿ duten izangaiak. Probak 10 ñinutu irauñen du, hangalei ahrinet¡k txandak emanen zaÉkle
eta arlketa prestatzeko denbora izanei dute.Gurtira 70 puntu bá ió du.
Proba Berako Beralandeta érákinean ég nen da, ekalnaren 5an 12:00etan hasita.

Mere.¡me¡d!eñ baloraloa.
atál honetan Eehie¡e¿ ere 30 puntu lo¡tu áhalko dira. Aurke¿ten diren ñere¿imenduak
balóraru ahal lzatékó agirlak aurkéztú behárkó diE.
7,

Honako merezlmendu hauek baloratuko dira:

.

lo_r¿{urr¿d (Behiene¿".p lspua' ):
o lrákask!¡lzán, Pedacosian nahü (ál€ tlériketán unib€rtsitateko titulazloa, erdl
nahiz soimaiakoa, izatea edo aisialdleskola batek esla¿tatutako begnaé tulua
izat¿a:geh en€z éré 3 puntu.
Haufeñ aisraLdiarekrn:erikus¡a duten rkastaro, ta¡ler, jardunaldieta antzekoeran
párte hártu izát¿a: gehienez ére 7 punru. Horelakoak e8iñ izáña eg¡aztatzen
dúeñ ziú.taelrla aurk€zru béharkó da, eta bertan ca¡bijaso behár da horieñ
iraupena ordu kopuruaren arabera. Puiluakeñatéko oinarieká hartuko da 10
orduko jkastaroa, era horierako bakot¿agatik 1 puntu emanéñ da; ikastároak
gehraeo edo sutx aBo taun badu, puntuak proportzioan kalkulatuko dira.
Lan ésperientzia, lañpostuarekln zerikusla dúéna (sehi€nez ere 1s puñtu): hori
egiaztat¿eko enp.esa edo elkarteen ziurta8iria edo lan kontratua aurke¿lu b€há¡ko da,
betiere, aurkerten diréñ dokuñeñtuetan argi éia garb adierazi behar[o da an€an
émándako denborá (kontraiuaren hásiéra eta bukaera esunák, éia anean emandako

o

.

Léhiaketaldiáren emaitzakar8irará emanen dira oposi¿loaldia haslbalno lehen.
Eñal!¿a oDkomk ékái¡árén 7án, emanen dna arcitara, mankomuniiatearen wekunearen
bitádez (M,bortrrrak,eus).
9,

lan polBákozérendar€ñ fúrtulon¡meñdua

Hautaketa pro¿esu hau ecin ondotik, osatuko den lán pohsaren erabilera hoñakoa lzanen da:
udáLekudan lane¿ñ arit¿eko behardiren begiraleak konratatzerakoan lehentasuna
izane¡ dute altrn€kó urtetik indarean dasoen an pohsáko zerendan dauden
i¿ngaiel{, puntuazioaren ordenaren arabe¡a.
zerenda horek ez báditú udalékuetarako behrdnen besirale€uztien kontratazioa
aset¿e¡, lán poltsa osatzeko 2019an $indako hautaketa pbzesuán sortutako
zerenda erabi iko dá, puntuazioaren áraberako ordená efespetatuta.
Udalekuak bukatu ondouk bertan lan esin duten b€sirále suzliei bosna puntu

-

eta zerendaren ordena berikusiko da, etórkizuneko
kontratazioetarako. Betiere bost puntu Behituko zal¿kie udalekuek i.aun dui€n
denbo€ osoan kontratatuak eson badira; denbora sutxia8o eman badute lanean,
puntuazioá modu proportzionalean Sehiluko zaie.
séhituko zaizkie,

Eskatzareen dat(ak abenduaren seko 3/2018 LeBe Orsanikoan ezadtákoaren arabera
bábestuko diñ. oatuak Bonznietáko EuskáÉ Mankomunitátearen beg¡raleen lan poltsaren
ftxat€Elétan sártuko dira. Norbere daruak ikuste¿, zuzentzea eta ezerezteá eska daiteke ba¡ta
tratañenduari a!.ka egitea e¡e. Horetarako, éskaerá bat bidáll béhar da, idátziz, helbide
honetaE: BorEirietako Euskara Mankomunitatea, Hernko Pla¿a,7,2,31790Arantza (Naiaúoa)
/ euskaÉ@bortzirhk.eus.

Deialdi honen edo aplikazio esintzenaurka helesite hauetakoren batparalzen ahalda, aukerán:
Adminht.azioarekiko hele€ltea, Naf¿rGko Auzitegi Na€usián da8okion sailaren
aitzinean, argitara éman etá biharamunétik hasi eta bi hilabeieko epearen

-

- Horen auretik, eta halá

nahi bada, Eora jotzeko helesitea, Nafároako

adn¡n¡sfalo Auzlteg¡an, ar8ltaratz€n dénénk

-

hal €ta hilabét¿ko

epeáren

Beraztédzeko helesitea, erabakia hartu duen orsano berari zuzendua, hi¡abdeko
epearen barnean,,!*inarazpe¡ há! hartu etá biháñmunetik kontatzen hásita.

an, 2019ko maiátzáreñ l5ean

E§kátrálleá, búrurko dátuak:

-

Bolrr.ielako Euskara tvlankomunltareak aka diko begiraleen lan polt5á ósarzeko
déiadia ég n du, eráhoretan páne hartu nahidut.
Eskaerak aurkéztéko epéá bukalzeán deiádian eskatze¡ dten baldintzá suzuak
betetzenditut,
Ez dut kárguan aritzea &larazten didan ezintasún nslko edo psikikorik.
Honekin bat€ra eskatuiako dokumentazioa eta baloratzen dlrén m€rezimenduak
esiaztatzei dituzten dokumentuak aurkezten d tut.

Eskaera haulasot¡eko eta hautaketa prozesu hodetanonartúa izateko.
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