ESKAERA ORRIA
(II. Eranskina)
(1) NORBERAREN DATUAK
Lehen abizena

Bigarren abizena

Izena

NA

Jaiotze data

Nazionalitatea
(2) Telefonoa

(2) Helbide elektronikoa
Helbidea

Udalerria

Posta kodea

DEIALDIAREKIN ZERIKUSIA DUTEN DATUAK
(3) Deialdian parte hartzeko eskatu eta alegatutako titulu akademiko ofiziala

(4) EUSKARA Egiaztatutako HE

Desgaitasun agiria duten pertsonak
-Nahi izanez gero adieraz ezazu ondoren azterketak egiteko egokitzapenen bat edo denbora gehiago behar duzun:
(5) Deialdi honen ondoriozko lan poltsetan egonez gero, baimena ematen al duzu zure datu pertsonalak
Gipuzkoako toki entitateei lagatzeko, gaikuntza nazionaleko Toki Administrazioko funtzionarioei gordetako
lanpostuak bitarteko funtzionario batekin betetzeko dagokion izendapen proposamena Gipuzkoako Foru
Aldundiari egin ahal diezaioten? (14.3 oinarria)

BAI
EZ

MEREZIMENDUAK:
Administrazio Publikoetan emandako zerbitzuak
Lanpostua eta administrazioa

Harreman
mota (6)

Hasiera data

Amaiera data

Agiri
zk. (7)

Prestakuntza: funtzioei loturiko formakuntza
Ikastaroa

Iraupena

Erakundea

Agiri
zk. (7)

ESKAERA HONEKIN BATERA AURKEZTUTAKO AGIRIAK
NAren edo baliokidearen kopia
3. edo 4. HE egiaztatzeko agiriaren kopia
Alegatu den titulu akademikoaren kopia
Ariketa egiteko egokitzapenen bat edo denbora gehiago eskatuz gero: desgaitasuna egiaztatzen duen ziurtagiriaren kopia
Merezimenduak baloratzeko agirien kopia

Orri honetan idatzi ditudan datuak egiazkoak direla, eta oinarrietan eskatutako baldintza guztiak betetzen ditudala eta
eskatutakoan behar bezala egiaztatuko ditudala ADIERAZTEN DUT. Ondorioz, goian aipatu lanpostua betetzeko hautaketa
prozesuaren deialdi publikoan parte hartzea ESKATZEN DUT (8).

Data eta lekua
Sinadura
USURBILGO ALKATEA

ESKAERA ORRIA BETETZEKO ARAUAK
Eskaera orrian hutsegiterik eta datu okerrik izan ez dadin, eta zeure mesederako, IRAKURRI arretaz
OINARRIAK. Bete itzazu kontu handiz eskaera orri honetan eskatzen diren datu guztiak, eta jarrai itzazu
zehatz-mehatz ondoren ematen zaizkizun jarraibideak.
Eskaera orria inprentako letraz betetzen saia zaitez. Laukitxoak agertzen badira X bat jarri.
(1) Norberaren datuak.- Idatz itzazu letra larriz edota argi eta garbi ulertzeko moduan eskatzen zaizkizun
datuak.
(2) Harremanetarako telefonoa eta helbide elektronikoa: sortzen diren lan poltsak kudeatzeko erabiliko
dira (14. oinarria).
DEIALDIAREKIN ZERIKUSIA DUTEN DATUAK:
(3) Eskatutako eta alegatutako titulu akademiko ofiziala.- Zehaztu titulua eta egiazta ezazu titulu hori dela
parte hartzeko betebehar gisa oinarrietan eskatzen dena -2.1 oinarrian-.
(4) Euskara.- Egiaztatutako hizkuntza-eskakizuna zehaztu: 3. edo 4.HE.
(5) Datu pertsonalak lagatzea.- Adieraz ezazu baimena ematen duzun ala ez zure datu pertsonalak beste
administrazio publiko batzuei lagatzeko, 14. oinarrian aurreikusitako ondorioetarako. Lagapena ez baduzu
baimentzen, ezingo duzu lan eskaintzarik jaso beste administrazio publiko horietatik hautaketa prozesu honen
ondorioz eratutako lan poltsetan egoteagatik
ALEGATUTAKO MEREZIMENDUAK:
(6) Harremana adierazteko ondorengo kodeak erabili: KF – Karrerako funtzionarioa; BF – Bitarteko
funtzionarioa; LKF – Lan kontratu finkoduna; ALK – Aldi baterako lan kontratuduna; BB – Beste batzuk.
(7) Alegatutako merezimenduak egiaztatzeko agiriak: 9. oinarrian zehaztutakoak.
(8) Eguna eta sinadura.- Ez ahaztu eskaera orria sinatzea, OSO GARRANTZITSUA DA.
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren eta Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak
bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren arabera, Usurbilgo Udalak jakinarazten
dizu eskaera orri honetan adierazi dituzun datu pertsonalak fitxategi batean gordeko ditugula. Fitxategi horren
helburua hautaketa prozesu hau eta hortik sortuko diren lan poltsak kudeatzea izango da. Usurbilgo Udala
da fitxategiaren arduraduna. Hortaz, datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, tratamendua mugatu, aurkatu eta
garraiatzeko eskubideez baliatu nahi izanez gero, Usurbilgo Udalera jo beharko duzu (15. oinarria).

