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FISIOTERAPEUTAKFISIOTERAPEUTAK

MEREZIMENDU-LEHIAKETAMEREZIMENDU-LEHIAKETA

 

Deialdia

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/12/2205737e.pdf


Zer da eta nork har dezake parte?

Lan-kontratudun finkoa bihurtzeko prozesua
Meritu-lehiaketa
Azterketarik ez

Baldintzak betetzen dituen edonork
Ez da puntuazio zehatz bat behar

Betekizun orokorrak deialdiko 2.3. atalean

Oinarri espezifikoak deialdiko V.eranskinean (aurrerago azalpenak)  

Baldintza orokorrak (2.3.) eskabideak aurkezteko epea amaitzen den 
egunean bete beharko dira eta berauek betetzen jarraitu kontratua 

formalizatu arte 
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KOLEKTIBOA 
LANPOSTU 
KOPURUA

HIZKUNTZA ESKAKIZUNIK 
GABE 

HLEA

Librea Desgaitasuna Librea Desgaitasuna

FISIOTERAPEUTA 13 0 0 12 1

Lanpostuen  zerrenda
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Desgaitasuna duten langileentzako gordetako lanpostauk

 Lanpostuen %7a gordeko da

 %33ko edo gehiagoko desgaitasun aitortua izan behar da

 Eskaera betetzean zehaztu beharko da zein modalitatetan parte hartu nahi den
 

 Bete gabe geratzen diren lanpostuak, sarbide orokorreko modalitateko 
lanpostuei gehituko zaizkie, baldin eta betetzen dituzten lanpostuen kopurua 
deitutako lanpostuen %3ra (16 plaza) iristen bada 

4



Merezimenduen baremoa

MERITU LEHIAKETA
100 puntu 

ESPERIENTZIA
60 puntu

BESTELAKOAK
40 puntu

Eskabideak aurkezteko epea amaitu arte burututako merezimenduak baino ez dira barematuko

Izangai bakoitzak gehienez ere 100 puntu lor ditzake 

Izangai bakoitzaren azken kalifikazioa, merezimenduen balorazioan lortutako puntuazioen batura 
izango da 
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Merezimenduen baremoa
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Fisioterapeuta  (azken 25 urteak)

100 ptu 

ESPERIENTZIA 
60 ptu

OROKORRA  
10 ptu

Edozein Administrazio Publikotan Fisioterapeuta moduan edo antzeko eginkizunak betetzen
10 ptu gehienez:

0,033 x 30 eguneko 

Titulartasun pribatuko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan Fisioterapeuta moduan edo antzeko 
eginkizunak betetzen

5 ptu gehienez:
0,017 x 30 eguneko

ESPEZIFIKOA 
50 ptu

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren mendeko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan 
Fisioterapeuta moduan

50 ptu gehienez:
0,166 x 30 eguneko

BESTELAKOAK 
40 ptu

LEP BAT GAINDITU IZANA
17 ptu 

2002tik Hezkuntza Sailak Fisioterapeutentzat deitutako hautaketa prozesuak gainditu izana 17 ptu

HEZKUNTZA SAILEKO FISIOTERAPEUTA KATEGORIAKO 
ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIEN ZERRENDAN 
EGOTEA
13 ptu

Lan-poltsan Fisioterapeuta kategorian izena emanda egotea 3 ptu

Azken bost urteetako birbaremazio-prozesuetako batean gutxienez birbarematutako zerbitzuak izatea 10 ptu

FORMAKUNTZA
10 ptu

Kategorian sartzeko baldintza gisa 
alegatzen ez diren beste titulazio 
ofizialak
3 ptu gehienez

-Diplomatura, ingeniaritza teknikoa, arkitektura teknikoa, lizentziatura, ingeniaritza, arkitektura eta 
gradua
-Graduondokoak 
-Doktoregoa, aparteko sariak

1,5 ptu
 titulu bakoitzeko

Lortu nahi den lanpostuaren 
funtzioekin lotutako prestakuntza-
ikastaroak
4 ptu gehienez

10 eta 30 ordu bitartekoak 
0,3 ptu 

ikastaro bakoitzeko

31 eta 80 ordu bitartekoak 
0,6 ptu 

ikastaro bakoitzeko

   81 ordutik gorakoak 1,2 ptu
ikastaro bakoitzeko

HIZKUNTZAK 
2 ptu

Ingelesa, Frantzesa, Alemaniera Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B2 maila edo goragokoa 1 ptu
hizkuntza bakoitzeko

Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B1 maila 0,5 ptu
hizkuntza bakoitzeko

INFORMATIKA
1 ptu

-Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa. 
-Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
-Oinarrizko Internet.
-Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.
-Microsoft Outlook XP/2003/2010.
-Microsoft Power Point2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.
-Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
-Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
-Microsoft Access 2000/XP/2003/aurreratua.
-Internet aurreratua. 

1 ptu
ziurtagiri bakoitzeko



Prozesua

1-Eskaera – Dokumentazioa - Ordainketa

Behin-behineko zerrendak – Erreklamazioak /akats zuzenketak

Behin betiko zerrendak – Gora jotzeko errekurtsoak

2-Merezimenduen balorazioa

Behin-behineko zerrendak - Erreklamazioak

Behin betiko zerrendak - Gora jotzeko errekurtsoak

3-Izangaiak ordenatzea 

4-Plaza aukeratzea – Hautatuak eta ordezkoak zehaztea

Behin-behineko zerrendak – Erreklamazioak

Behin betiko zerrendak – Gora jotzeko errekurtsoak

5-Dokumentuak entregatzea

6-Lan-kontratudun finko gisa kontratatzea
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Eskaera - Dokumentazioa - Ordainketa

Parte hartu nahi den hautaketa prozesu bakoitzeko, eskaera bat

Nola?

1-Bide elektronikoa lehenetsi – HEZIGUNEA  
Hezigunea EPE 2022 – Lan-legepeko hezitzaileak – Salbuespenezko egonkortze-prozesua – Onarpen-eskaera

*Hezigunean pasahitzik ez dutenei, sistemak esleituko die bat eta SMS bidez bidaliko zaie; erabiltzailea NANa 
izango delarik

2-Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 16.4 artikuluan adierazitako edozein bulegotan ere aurkeztu 
ahal izango da: Erregistro elektronikoan, posta bulegoetan, bulego 
kontsularretan...

Hautaketa-prozesuan zehar izangai bakoitzaren espedienteari 
buruz argitaratzen den informazioa Hezigunean egongo da 

eskuragarri
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 V.eranskineko merezimenduak egiaztatzen dituen dokumentazioaren kopia

-Ofizioz zenbatzen ez diren merezimenduen egiaztagiriak 
 
-Ofizioz konputagarriak izan arren, Hezkuntza Saileko Langileen Erregistroan 

(Hezigunea) jasota ez daudenak 

Zehaztapen gehiago deialdiko 4.4. atalean
 

Eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean merezimendu guztiak 
beteta/eskuratuta izan beharko dira

9

Dokumentazioa



Eskaera bat baino gehiago egin bada

Kategoria bakarrean izan daiteke hautatua
Lehentasun hurrenkera aukeratu beharko da

Hezigunea EPE 2022 – Lan-legepeko hezitzaileak – Salbuespenezko egonkortze-prozesua – Kontsulta pertsonalizatuak

Kategoria batean baino gehiagotan hautatua izanez gero, puntuazio handiena 
lortu den kategorian bakarrik izango da hautatua

Kategoria bat baino gahiagotan puntuazio bera lortuz gero, eskabidea lehenengo 
aurkeztu den kategorian izango da hautatua
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Lehentasun hurrenkera zehaztu ezean



Ordainketa

Epea: eskabideak aurkezteko epearen barruan - Kanporatua
Eskabide bakoitzeko, tasa bat

On-line ordainketa
Banca elektronikoko bezero izan behar da 
Kutxabank, Laboral Kutxa, Caixabank, Banco Santander, BBVA, Sabadell Guipuzcoano, Banki, Bankoa, Rural Kutxa

Bizum
Visa / Mastercard

Off-line ordainketa
Ordainketa-gutun inprimatuarekin
Kutxabank, Laboral Kutxa, Caixabank, Banco Santander, BBVA, Sabadell Guipuzcoano, Banki, Bankoa, Rural Kutxa 

Kutxazain automatikoetan
Mugikorrarekin ordainketa-gutunean agertzen den QR kodea eskaneatuz

Zenbatekoan akatsik balego, 10 egun balioduneko epea zuzentzeko 

Ez da beharrezkoa egiaztagiria administrazioari bidaltzea, finantza-
erakundeek automatikoki bidaliko baitituzte ordainketa-datuak
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Behin-behineko  zerrendak:  eskabide epea amaitu eta gehienez, hilabeteko 
epean - Arrazoiak

Hezigunea EPE 2022 – Lan-legepeko hezitzaileak – Salbuespenezko egonkortze-prozesua – Hautaketa prozesuaren 
jarraipena

Erreklamazioak eta akats zuzenketak: behin-behineko zerrendak argitaratu eta 
hurrengo egunetik hasita 10 egun balioduneko epea

Akatsak zuzendu ezean, eskaeran atzera egin dela ulertuko da
Tasa ez ordaintzea ez da akats bezala hartuko

Behin betiko zerrendak:
Hezigunea EPE 2022 – Lan-legepeko hezitzaileak – Salbuespenezko egonkortze-prozesua – Hautaketa prozesuaren 
jarraipena

Gora jotzeko errekurtsoak: hilabeteko epean, behin betiko zerrendak argitaratu 
eta hurrengo egunetik hasita

Onartutako izangaien zerrendan agertzeak ez du esan nahi deialdi honetan 
eskatutako baldintza guztiak betetzen direnik
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Merezimenduen balorazioa

Merezimenduak baloratu eta dagokion epaimahaiak behin-behineko zerrenda 
argitaratuko du

Hezigunea EPE 2022 – Lan-legepeko hezitzaileak – Salbuespenezko egonkortze-prozesua – Hautaketa prozesuaren jarraipena – 
Kategoria – Epaimahaia – Iragarki-taula

Erreklamazioak:  zerrenda argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, 10 egun 
baliodun

Hezigunea EPE 2022 – Lan-legepeko hezitzaileak – Salbuespenezko egonkortze-prozesua – Hautaketa prozesuaren jarraipena – 
Kategoria – Epaimahaia – Erreklamazioak

Erreklamazio epea amaituta, dagokion epaimahaiak behin betiko  zerrenda 
argitaratuko du eta gora jotzeko errekurtsoak jartzeko aukera izango da
 

Datak: behin-behineko eta behin betiko zerrenda hauek epaimahai 
bakoitzak parte-hartzaile kopuruaren arabera argitaratuko ditu

SMS bidez jakinarazpena
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Izangaiak ordenatzea

1)  Esperientzia espezifikoan egun gehien 

2)  Esperientzia orokorrean egun gehien 

3)  Hautaketa prozesuak gainditu izanaren atalean puntuaziorik handiena 

4)  Lan-poltsetan egoteari dagokion atalean puntuaziorik handiena 

5)  Titulazioen atalean puntuaziorik handiena 

6)  Informatika ezagutzei dagokion atalean puntuaziorik altuena 

7)  Hizkuntzei dagokien atalean puntuaziorik altuena 

8)  Ikastetxe publikoetako lehen enplegu-harreman data

9)  Hurrenkera alfabetikoa (G)

Izangaiak kategoriaren eta puntuazioaren arabera ordenatuko dira

Berdinketa apurtzeko irizpideak:
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Plaza aukeratzea - Hautatuak eta ordezkoak zehaztea  

Lortutako puntuazioaren arabera ordenatuta, plaza aukeratuko da 

Izangai guztiek plaza aukeratuta, pertsona hautatuak eta ordezkoak zehaztuko dira
Pertsona hautatuak = plaza kopurua
Ezingo dira hautatu merezimendu-lehiaketaren baremoan 0 puntu dituzten parte-hartzaileak

Hautatuen behin-behineko zerrenda -  Hezigunea
Erreklamazioak: 5 egun baliodun

Hautatuen behi betiko zerrenda - Hezigunea
Gora jotzeko errekurtsoak: agindua argitaratu eta hurrengo egunetik, hilabeteko epea

Ordezkoak: lortutako puntuazioaren arabera ordenatuta - hautatuek kale egiten badute

Ordezkoren bat beste kategoria batean hautatua izan bada, zerrenda osagarria 
argitaratu baino lehen, 5 egun balioduneko epea emango da hautatua izan den 
kategorian geratu eta ordezko moduan sartu erabakitzeko

Adieraziko ez balitz, lehenengo hautatua izan den espezialitatean jarraituko da
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Dokumentuak entregatzea

Aurrez modu frogagarrian egiaztatu ez diren dokumentuak
Behin betiko zerrendak argitaratu eta hurrengo egunetik, 20 egun baliodun

Dokumentuen baldintzak:
Jatorrizkoak / lokalizatzailea edo sinadura elektronikodunak = aldaezinak
EAEko hizkuntza ofizialetako batean – zinpeko itzulpena
Hautatuek dokumentazioa entregatzea ereduarekin batera

Dokumentazioa aurkezten ez dutenek edo dokumentazioa aztertuta 
ondorioztatzen bada 2. oinarrian eskatutako baldintzaren bat betetzen ez 
dutela, edo dagozkien zereginak betetzeko eskatzen den gaitasun fisiko 
edo psikikorik ez dutela, ezin izango dute langile lan-kontratudun finkoak 

izan
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Lan-kontratudun finko gisa kontratatzea

Dokumentazioa aztertu eta baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren:
Langile lan-kontratudun finkoa izateko nahitaezko izapideak formalizatzeko epea

Kontratua sinatzen ez bada, finko izateko eskubide guztiak galduko dira
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Osasun azterketa

Hautatuen gaitasun funtzionala zehazteko, osasun-azterketa egiteko deituko da
Emaitza: Gai edo Ez gai

Justifikaziorik gabe osasun azterketara joaten ez bada EZ GAI 
Justifikatuta: beste egun batean 

Osasun-azterketa egiteko gai ez direla adierazten dutenek eskubide guztiak 
galduko dituzte
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MILA ESKER 
ETA

ZORTE ON!!!
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