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DERRIGORREZKO PARTE-HARTZAILEAK
(puntuazio minimoa izanez gero)

• Fisioterapeutak

• Terapeuta Okupazionalak

• Hezkuntza Laguntzako 
Espezialistak

• Transkriptoreak

• Zeinu Hizkuntzako Interpreteak

• Lan istripuagatik, lanbide-
gaixotasunagatik edo haurra 
izateagatik aldi baterako 
ezintasuneko egoeran dauden 
langileak 

• Amatasun, aitatasun, arriskuko 
haurdunaldia edo harrera eta 
adopzioagatik aldi baterako bajan 
dauden langileak



BORONDATEZKO PARTE-
HARTZAILEAK

Aurreko puntuko kolektibo guztiak; nahiz eta puntuazio 
minimora ez iritsi.

*Ez zaie aukeratutako lanpostuez gain, beste lanposturik 
esleituko.



LANPOSTUAK

• Behin-behineko zerrenda: 
UZTAILAK 3

• Behin-betiko zerrenda 
ABUZTUAK 18

• Zerrendetan lanpostuen 
ezaugarriak jarrita

• Lanpostu batzuk ohar batekin 
(“asteriskoa”) agertu 
(eszedentzian egon den 
pertsonalak hartzen ez badu, 
esleituko dira)

• ZHI lanpostuentzat destino 
fiktizioa



BALIZKO KONTRATUAK

• Lanpostu hutsarengatik bitarteko kontratua (LEP)

• Obra edo zerbitzu zehatz baterako kontratua (COS)

• Urte sabatikoarengatik ordezkapen kontratua



ESLEIPENaren AURRETIKO 
ALDAKETAK

• BIRBAREMAZIO BEREZIA 
(UZTAILAK 6-9)

• Ordezko guztientzako

• Aurten telematikoki

- Lurraldea

- Lanaldia

- Destinoa (partzialetan soilik) 

• LAN EGOERA ALDATZEA 
(ABUZTUAREN 13ra ARTE)

• HIZKUNTZ ESKAKIZUNA 
ALDATZEA         (ABUZTUAREN 
13ra ARTE) udan gaindituz gero



ESKAERA - ALTA

• Erabiltzailea eta pasa-hitza beharrezkoak

• Gogoratu ezean, NANarekin berreskuratu

• Abisua: ez da komeni azken egunerako uztea aplikazioan alta ematea 

• Abuztuak 19 (9:30) – Abuztuak 21 (15:00)



ESKAERA - BETE

• Langile bakoitzak – eskaera bakarra (nahiz eta kolektibo bat baino gehiagoko 
lanpostuak eduki)

• 500 eskaera lerro

• Betetzeko moduak:

- Eskaera konkretua (lanpostu bakar bat)

- Eskaera generikoa (kategoria, lurralde, lanaldi, hizkuntz eskakizuna eta 
destinoa)

* Kontuz generikoekin!! (Irizpide jakin batzuen arabera ordenatuko baitira lanpostuak)



ESKAERA – BESTE BATZUK

• Aldaketak egin daitezke

• Inprimatu daiteke

• Ixteko: borondatez edo epea bukatutakoan (ordura arte grabatutakoa)

• Abuztuaren 25ean esleipenaren behin behineko zerrenda (11:00)

• Abuztuaren 25etik (11:00) – 26ra (11:00) erreklamazioak egiteko epea

• Abuztuaren 28an esleipenaren behin betiko zerrenda 



NAHITAEZKOAK -
“FORZOSOAK”

• Derrigorrezko partehartzaileek parte hartzen ez badute

• Eskaera, lanpostu guztiak izendatu gabe betez gero eta ordezkogaiaren 
txandara heltzean, aukeratutakoak esleituta badaude

• Ez forzosoak: gela terapeutikoko lanpostuak, Gorbeialdeko 
igerilekudun lanpostuak eta HAUSPOA proiektua dutenak

• Ez forzosoak: borondatezko partehartzaileak



LANPOSTUARI UKO EGITEA

• Ezin da distantziagatik (50 km)

• Ezin da kontratu indefinidoa izateagatik (parte ez hartzeko abuztuak 16ra 
arte)

• Egoera berriak

• Borondatez sortutakoak ez diren egoerak



LAN KONTRATUA FORMALIZATZEA

IRAILAK 1 (jabetza eta izendapena)

• Sexu Delitugileen Erregistro Zentralean kontsultatzeko baimena

• Fisioterapeutak kolegiatuak egon behar





INFORMAZIO BALIOGARRIA

BIRBAREMAZIO BEREZIA – ERREKLAMAZIOAK
hezk.sind @ euskadi.eus         (Idazki bat korreoan atxikituta)

PROZEDURAREN INGURUKOZALANTZAK ARGITZEKO
945 018 270 / 429 / 397

APLIKATIBOAREN INGURUKO ZALANTZAK ARGITZEKO
945 207 256

HIZKUNTZA ESKAKIZUNA eta LAN EGOERA ALDATZEKO (abuztuak 13ra arte)
arabaei @euskadi.eus
eigipuzkoa @euskadi.eus (Posta elektronikoan, idazki sinatu bat eta NANaren kopia)
bizkaiaei @euskadi.eus
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