I. ERANSKINA
ESKAERA ORRIA
Deialdia

Markina-Xemeingo Udaleko hiru administrari plaza barne sustapen murriztu bidez betetzekoa

1. DATU PERTSONALAK
1. abizena

2. abizena

NA

Izena

Harremanetarako telefonoa/k

Helbidea

Jaioteguna

Herria

Probintzia

Posta kodea

E-maila

Onartua izateko eta, hala badagokio, oposaketa-lehiaketan parte hartu ahal izateko, honako baldintzak betetzen ditudala
adierazi eta egiaztatzen dut:
BALDINTZAK

 Karrerako funtzionario naiz Markina-Xemeingo Udalean eta birsailkatu diren eta iraungitzeko dauden Administrazio
Orokorreko Eskalako Laguntzaileen Azpieskalako C2 taldeko administrari laguntzaile plaza baten jabe naiz.

 Jarduneko zerbitzuan izatea eta karrerako funtzionario bezala bi urte beteta izatea Administrazio Orokorreko eskalan,
Laguntzaileen Azpieskalan (administrari laguntzaileen kasuan), C2 Sailkapen-taldean.

 Goi-mailako Batxilergoa, Bigarren Mailako Lanbide Heziketa edo indarrean dagoen legediak horien baliokidetzat jotzen
duen tituluaren jabe naiz, edo

 C2 sailkapen-taldean 10 urteko antzinatasuna aitortua dut.
 C2 sailkapen-taldean 5 urteko antzinatasuna aitortua dut eta prestakuntza-ikastaro espezifiko bat gainditu dut.
 Ez nago diziplina-espediente bidez zerbitzutik baztertuta Herri-Administrazioetako bakar batean ere ez, ez eta desgaituta
ere funtzio publikoan jarduteko.

 Ez nago sartuta inongo bateraezintasun edo ezgaitasun auzi legaletan Herri Administrazioen zerbitzuan dagoen
pertsonalaren bateraezintasuna arautzen duen abenduaren 26ko 53/1984 Legean aurreikusitakoaren arabera.
Honako merezimenduak ere aurkezten ditut, epaimahaiak aintzat hartu eta baloratu diezazkidan:
MEREZIMENDUAK:
1.- Antzinatasuna: Herri administrazioan C2 taldean egindako beharra:
Herri Administrazioa

C2 taldean
noiztik

C2 taldean
noiz arte

Hilabete
kopurua

Puntuak
(0,30 hileko)

2.- Prestakuntza eta hobekuntza ikastaroak: Administrazioko azpieskalako zereginen arloko gaiekin lotutakoak:
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Ikastaroaren izena

Non egina / nork emana

Ordu
kopurua

puntuak

ESKAERA HONEKIN BATERA DOAZEN AGIRIAK
*
*
*
*

NAren fotokopia
Deialdiaren parte hartzeko eskatutako baldintzak betetzen ditudalako agiriak.
Hizkuntz eskakizunaren egiaztagiriaren fotokopia (edo baliakide den tituluarena)
Eskabide-orrian adierazitako merezimenduak egiaztatzeko agirien fotokopiak.

Behean sinatzen duenak, eskaera hau dagokion aukeratzeko probatan onartua izatea ESKATZEN DU, eta bertan azaltzen
diren datuak egiazkoak direla eta Oinarrietan eskatutako baldintzak betetzen dituela BAIEZTATZEN DU, eskatutakoan
agiri original bidez zurituko dituela hitz ematen duelarik.
MARKINA-XEMEINen, bi mila eta hemezortziko urriaren zortzian.

Izpta._________________________________________________

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Legeak eta Titularitate Publikoko Datu Pertsonalen Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Agentziaren Sorrerari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legeak xedatutakoa
betez, jakitera ematen dizugu zure datuak fitxategi batean sartuko direla, herritarrekin ditugun harremanak kudeatzeko helburuarekin. Fitxategi horren arduraduna Markina-Xemeingo Udala da, honako helbidea duena:
Goiko Portala 3 – 48270 Markina-Xemein (Bizkaia). Berarengana jo ahalko duzu, datuak ikusi, zuzendu, ezabatu eta horiei aurka egiteko eskubideak erabili nahi badituzu. Horretarako, eskari bat aurkeztu beharko duzu
adierazitako helbidean, NAren edo agiri identifikatzaile baliokidearen kopia bat erantsita.
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