
 
 
 

 

DOKUMENTAZIOA AURKEZTEA, KONTRATAZIOKO, ZERBITZU-EGINKIZUNETAKO ETA ALDI BATERAKO 

BARNE-SUSTAPENEKO ZERRENDEN URTEKO EGUNERAKETA EGITEKO 

 

HIZKUNTZA-ESKIZUNAK: 

Kontratazio-zerrendei(1) eta zerbitzu-eginkizunei eta aldi baterako barne-

sustapenari(2) dagokien indarreko araudiaren arabera, jakinarazten da euskeraren 

hizkuntza-tituluak egiaztatzen dituzten ziurtagiriak aurkezteko epea zabaltzen dela. 
Hona hemen horretarako jarraibideak: 

 Eskabideak aurkezteko epea urtarrilaren 29tik otsailaren 12ra bitartean 
egongo da zabalik, biak barne. Epez kanpo aurkezten diren eskabideak ez dira 
baliodunak izango. 

 Jarraian eskabide-eredu bat jartzen da pertsona interesatuen eskura.  
Eskabideari euskera-maila egiaztatzen duen dokumentuaren fotokopia sinplea 
gaineratu behar zaio, baina euskeraz egindako ikasketa ofizialen egiaztagiriei 
dagokienez, fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko da. 

 Eskabide bakarra nahikoa izango da izangaiak izena emanda dauden 
zerrenda guztietarako. 

 Osakidetzak 2017.era arte (barne) egindako deialdietan hizkuntza-
eskakizunen bat egiaztatu dutenek ez dute eskabiderik edo dokumentaziorik 
aurkeztu beharko, eskuratutako hizkuntza-eskakizunak ofizioz zenbatuko 
baitira. Berdin jokatuko da Osakidetzak baliokidetutako euskeraren ezagutza-
tituluekin. 

 Aintzat hartuko dira eskabideak aurkezteko azken egunera arte egiaztatutako 
euskera-mailak, ondoko hauen arabera: 67/2003 Dekretua, martxoaren 
18koa, euskararen erabilera Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan 
normalizatzeko; 47/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, euskaraz egindako 
ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena, eta gai honi dagozkion 
gainerako arauak. 

 Euskera-maila egiaztatzeko dokumentuak entregatu eta Osakidetzako 
hizkuntza-eskakizunekiko baliokidetasuna aitortu ondoren, Datuak Babesteko 
Euskal Agentzian erregistratutako “Lanpostuak hautatu eta hornitzea” eta 
“Giza baliabideen kudeaketa integratua” fitxategietan sartuko dira. 
Pertsona interesatuek eskubidea izango dute fitxategietako datuetara sartzeko, 
aldatzeko edo ezeztatzeko; horretarako, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko 
Giza Baliabideetako Zuzendaritzara jo beharko dute. Araba kalea, 45 – 01006 
Vitoria-Gasteiz. 

 Euskera-maila egiaztatzeko dokumentuak aurkezten dituztenek berariazko 
baimena ematen diote Osakidetzari fitxategi horietara sartzeko, dokumentuen 
egokitasuna ziurtatu ahal izan dezan. 

 Zerrenden aldaketa zerrenda berriak argitaratzen direnean gauzatuko da, 
2018ko lehen lauhilekoan, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren web-
orrialdean. Hortik aurrera, zerrenda hauek egongo dira indarrean. 



 
 

 

_______________________ 

(1) 2011ko maiatzaren 9ko Erabakia, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoko Administrazio-Kontseiluarena, Osakidetza-Euskal 

osasun zerbitzuan aldi baterako kontratazio-zerrendak egin eta kudeatzeari buruz (10.4 atala). 

2004ko urtarrilaren 26ko Erabakia (9.3 atala), 2008ko maiatzaren 29ko Erabakiak egokitutakoa, biak Osakidetza-Euskal osasun 

zerbitzuko Administrazio-Kontseiluarenak, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan aldi baterako kontratazio-zerrendak egin eta kudeatzeari 

buruz. 

(2) ERABAKIA 2011ko maiatzaren 9koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko administrazio Kontseiluarena, Osakidetza-Osasun zerbitzua 

Ente Publikoko zerbitzu-erakundeetan lanpostuak zerbitzu-eginkizunen eta aldi baterako barne-sustapenaren bitartez betetzeko 

irizpideak eta behin betiko barne-mugikortasun bitartez lanpostuak betetzeko irizpide orokorrak onartzen dituena (I. ataleko 6.4 art. eta 

II. ataleko 3. art., 6. par.). 

 

   

 

 

ESPERIENTZIA: 

Aurrekoez gain, jakinarazten da bakarrik eguneratuko dela Osakidetza-Euskal 

Osasun Zerbitzuan izandako esperientzia profesionala. Ez dago aurreikusita 

gainerako administrazio publikoetan egindako zerbitzuak sartzea.  

Eguneratze hau ofizioz egingo da, 2017ko abenduaren 31ra arte, hau da, 

pertsona interesatuek ez dute inolako dokumentaziorik aurkeztu beharko. 

2011ko maiatzaren 9an, Administrazio Batzordeak hitzartutakoaren 

arabera, Behin-behineko Kontratazioen, Zerbitzu Komisioen eta Behin-behineko Barne 

Sustapenaren zerrendetara bakarrik egokituko da eguneratzea. 

 

Vitoria-Gasteizen, 2018ko urtarrilaren 26an. 


