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III. ERANSKINA 

MEREZIMENDUEN AUTOBALORAZIORAKO AGIRIA 

 I.-HAUTAPEN-PROZESUA 

Deialdia egiten duen erakundea:  

Lanpostuaren izena:  

Deialdia            . NAOn argitaratu zen, data honetan:                .                                

 

 II.-DATU PERTSONALAK 

Deiturak eta izena:  

NANa:  

 

 III.-ALEGATUTAKO MEREZIMENDUAK 

 

a) MEREZIMENDU PROFESIONALAK: gehienez ere 60 puntu. 

a.1) Deialdia egiten duen toki erakundean eta haren erakunde autonomoetan, deialdiaren xedeko lanpostu 
berean, egindako zerbitzuak: 5 puntu egindako zerbitzu urte oso bakoitzeko. 

a.2) Deialdia egiten duen toki erakundean eta haren erakunde autonomoetan, beste lanpostu batzuetan, 
egindako zerbitzuak: 2,5 puntu egindako zerbitzu urte oso bakoitzeko. 

a.3) Beste administrazio publiko batzuetan, lanpostu berean edo beste lanpostu batzuetan, egindako 
zerbitzuak:  1,25 puntu egindako zerbitzu urte oso bakoitzeko. 
 

IZANGAIAK BETE BEHARREKOA EPAIMAHAIAK BETE 
BEHARREKOA 

a.1) Deialdia egiten duen toki erakundean eta haren erakunde autonomoetan, deialdiaren xedeko 
lanpostu berean, egindako zerbitzuak: 5 puntu egindako zerbitzu urte oso bakoitzeko.  
* Ez da beharrezkoa ziurtagiririk eranstea 

Administrazio publikoa 
(zehaztu lanpostuak, epealdiak eta administrazioa) 

Izangaiaren 
puntuazioa 

Esleitutako 
puntuazioa 

Ez baloratzeko 
arrazoia 

 
(bidezkoa bada) 

Administrazio publikoa: 
Lanpostua: 
Epealdia: 
 

     

a.2) Deialdia egiten duen toki erakundean eta haren erakunde autonomoetan, beste lanpostu 
batzuetan, egindako zerbitzuak: 2,5 puntu egindako zerbitzu urte oso bakoitzeko. 
* Ez da beharrezkoa ziurtagiririk eranstea. 
Administrazio publikoa: 
Lanpostua: 
Epealdia: 
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IZANGAIAK BETE BEHARREKOA EPAIMAHAIAK BETE 
BEHARREKOA 

 
a.3) Beste administrazio publiko batzuetan, lanpostu berean edo beste lanpostu batzuetan, egindako 
zerbitzuak: 1,25 puntu egindako zerbitzu urte oso bakoitzeko. 
* Beharrezkoa da ziurtagiriak eranstea. 

Administrazio publikoa 
 
 

Lanpostua Epealdia Izangaiaren 
puntuazioa 

 
Esleitutako 
puntuazioa 

Ez baloratzeko 
arrazoia 

 
(bidezkoa bada) 

      
BALORAZIOA, GUZTIRA      

 

b) BESTE MEREZIMENDU BATZUK, gehienez ere 40 puntu: 

 

b.1) Lanpostuarekin zerikusia duten ikastaroengatik: 4 puntu ikastaroetan egindako 10 orduko. 
Ikastaroak ez badu 10 orduko zifra betetzen edo ordu gehiago baditu, puntuazioa 
proportzionalki kalkulatuko da. Ikastaroak onartuko dira baldin eta 10 urteko antzinatasuna 
baino gutxiago badute deialdi hau publikatzen den momentutik kontatzen hasita. Antzinatasuna 
kontuan izateko momentua, ikastaroaren bukaera data izanen da eta ez ikastaroaren ziurtagiria 
egin eta sinatu den data. Dudarik balego, epaimahaiak ikastaroak kontuan izatea edo ez 
ebatziko luke, ikastaroa egindako urtea kontuan izanik. 
 

 IZANGAIAK BETE BEHARREKOA EPAIMAHAIAK BETE 
BEHARREKOA 

Ikastaroen izen eta ordu kopuruak: 

 

Esleitutako 
puntuazioa 

Ez baloratzeko 
arrazoia 

 
(bidezkoa bada) 

1. Ikastaroa*    

2. ikastaroa*    

*behar diren adina lerro gehitu, izangaiak egindako ikastaro guztiak adierazi ahal izateko 

b.2) Ingelesa, frantsesa edo alemana: 

Frantsesa, ingelesa edo alemana jakiteagatik, Europar Batasuneko laneko hizkuntzak diren 
aldetik, plantilla organikoaren arabera lanpostuan aritzeko hizkuntza horiek jakitea nahitaezkoa 
ez denean, ezaugarrien taulan adierazten den lanpostuetan: 5 puntu gehienez haietako 
bakoitzagatik.  
 

AGIRI 

ZK. 

IZANGAIAK BETE BEHARREKOA 
EPAIMAHAIAK BETE 

BEHARREKOA 

Hizkuntza Maila 
Titulua eman duen 

organoa 
Izangaiaren 
puntuazioa 

Esleitutako 
puntuazioa 

Ez baloratzeko arrazoia 
 

(bidezkoa bada) 

1 Ingelesa         

2 Frantsesa          

3 Alemana         

 BALORAZIOA, GUZTIRA      

 

 

b.3) Euskara: 

1. Eremu euskaldunean: Euskara jakiteagatik, plantilla organikoaren arabera lanpostuan 

aritzeko euskara jakitea nahitaezkoa ez denean: 11 puntu gehienez. 
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AGIRI 
ZK.  

IZANGAIAK BETE BEHARREKOA 
EPAIMAHAIAK BETE 

BEHARREKOA 

Hizkuntza Maila 
Titulua eman duen 

organoa 
Izangaiaren 
puntuazioa 

Esleitutako 
puntuazioa 

Ez baloratzeko 
arrazoia 

 
(bidezkoa bada) 

1  Euskara           
 BALORAZIOA, GUZTIRA      

 
2. Eremu mistoan: Euskara jakiteagatik, plantilla organikoaren arabera lanpostuan 

aritzeko euskara jakitea nahitaezkoa ez denean, ezaugarrien taulan adierazten den 
lanpostuetan: 7 puntu gehienez.  

AGIRI 

ZK.  

IZANGAIAK BETE BEHARREKOA 
EPAIMAHAIAK BETE 

BEHARREKOA 

Hizkuntza Maila 
Titulua eman 

duen 
organoa 

Izangaiaren 
puntuazioa 

Esleitutako 
puntuazioa 

Ez baloratzeko 
arrazoia 

 
(bidezkoa bada) 

1  Euskara.           

 BALORAZIOA, GUZTIRA      

 

 

 

Behean sinatzen duen pertsonak, bere erantzukizunpean ADIERAZTEN DU egiazkoak direla 
autobalorazio eredu honetan jasotako datuak, alegatutako merezimenduak egiaztatuta daudela 
erantsitako dokumentazioarekin, deialdiaren oinarrietan eskatutakoaren arabera, eta bere 
autobalorazioko puntuazioa inprimaki honetako “IZANGAIAREN PUNTUAZIOA, GUZTIRA” 
laukian agertzen dena dela.  

 Eguna eta sinadura 

 

 

 

 

Adierazpenaren egileak baimena ematen dio toki erakundeari, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak 
Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoarekin bat etorriz, espedientean eta tramiteetan 
jasota dauden bere datuak, trata daitezen, fitxategi automatizatu batean sartzeko, fitxategi horren helburua baita datu 
pertsonal horiek sartzen dituzten organoei dagozkien kudeaketa, egiaztapen eta jarraipen prozedurak kontrolatzeko eta 
hobetzeko jarduketak erraztea; eta badaki, aipatu lege organikoan xedatutakoaren arabera, datu horiek ikusteko, 
zuzentzeko, ezabatzeko eta haien aurka egiteko eskubideak erabiltzeko, toki erakundearengana jo dezakeela, idatziz, 
eskatzailearen nortasunaren fede ematen duen frogarekin, eta erreferentzia gisa “Datuen babesa” paratuta.  

IZANGAIAREN PUNTUAZIOA, GUZTIRA EPAIMAHAIAREN PUNTUAZIOA, GUZTIRA 

   


