
EAEko     IRAKASLEAK  

EPE
MEREZIMENDU-LEHIAKETA: Lanbide Heziketako Sektore Berezietako
Irakasle Espezialisten kidegoa 
 
Deialdia argitaratu da. Informazioa Hezkuntzaren Hezkuntzaren web orrian
dago.
Epea eskabidea, tasa ordaintzeko eta merezimenduak aurkezteko: 2022ko
abenduaren 13tik 2023ko urtarrilaren 10era arte, biak barne.
Txanda irekiko 183 plazarako deialdia egiten da. Espezialitatearen eta irakasle-
lanpostuen hizkuntza-eskakizunaren araberako banaketa honako hau da:  

Espezialitatea 1.HE 2.HE Plaza kopurua 

Arte Grafikoetako produkzioa 6 2 8

Ibilgailuen mantentze-lanak 12 10 22

Sukaldaritza eta Gozogintza 13 14 27

Jatetxe-arloko zerbitzuak 5 1 6

Zurgintzako eta altzarien fabrikazioa
eta instalazioa

4 11 15

Makinen mekanizazioa eta
mantentzea

18 42 60

Soldadura 9 9 18

Patroigintza eta Jantzigintza 1 0 1

Estetika 6 7 13

Ile-apainketa 9 4 13

Plaza-kopurua, guztira 83 100 183

MEREZIMENDU-LEHIAKETA: Gainontzeko kidegoak (Irailaren 30eko
deialdia)
Onartutako eta baztertutakoen behin betiko zerrenda argitaratu da Hezigunean.
Egin beharreko kontsultaren edo izapidearen arabera, jarraibideak
Hezkuntzaren     web orrian daude , Onartutako eta baztertutakoen zerrendaren
barruan.
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https://www.euskadi.eus/web01-a2hlang/eu/contenidos/informacion/langile_d_ope_2022_con_meritos/eu_def/index.shtml
https://www.euskadi.eus/web01-a2hlang/eu/contenidos/informacion/langile_d_ope_2022_con_meritos/eu_def/index.shtml
https://hezigunea.euskadi.eus/eu/inicio
https://www.euskadi.eus/epe-2022-irakasleak-egonkortzeko-salbuespenezko-prozesua-merezimendu-lehiaketa/web01-a2hlang/eu/
https://www.euskadi.eus/epe-2022-irakasleak-egonkortzeko-salbuespenezko-prozesua-merezimendu-lehiaketa/web01-a2hlang/eu/


EAEko     IRAKASLEAK  

L  EKUALDATZE-LEHIAKET  A (Irakaskuntza Ertainak eta ikuskariak)

• Gaur, abenduaren 13an argitaratuko dira onartutakoen, merezimenduen
baremoa eta kanpoan utzitakoen behin-behineko zerrendak, kanpoan
uzteko arrazoia adieraziz. 

• Parte-hartzailearen fitxa kontsultatzeko aukera emango da. Fitxa horrek
datu hauek izango ditu: datu pertsonalak, parte hartzeko datuak,
merezimenduen baremoa eta lanpostuen eskaerak; halaber, antzemandako
akatsak adieraziko dira, erreklamazioak egin ahal izateko.

• Erreklamazioak egiteko eta zuzengarri diren akatsak zuzentzeko epea:
2022ko abenduaren 14tik 27ra bitartean, biak barne, Hezigunean.

• Helbide horretan aipatutako fitxa eta behin-behineko zerrendak kontsultatu
ahal izango dira (- Eremu pertsonala / Izapideak langileen sailarekin /
Lekualdatze Lehiaketa / (Erreklamatu nahi dituzun atalei dagokien esteka
aukeratu beharko duzu) 

ORDEZKAGUNEA
Abenduaren 22a arte martxan jartzeko asmoa dutela jakin dugu. Hezkuntza
Sailak ezin du 23an hainbat ikastetxe zabalik daudela ahaztu!

BIHAR DENOK GASTEIZERA! 
HEZKUNTZA LEGE HONI EZ!

PUBLIKOA ARDATZ!

12
2022/12/13

https://hezigunea.euskadi.eus/es/inicio
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