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NOLA ESKURATU CVa 

Zure Interneteko nabigatzaileko helbide-barran honako hau idatz ezazu: 

https://ope2016-2017.osakidetza.eus 

 
Jarraian, informazioa zein hizkuntzatan ikusi nahi duzun aukeratu: «Euskara» edo «Gaztelania». 

«Kontsulta pertsonalizatuak» sakatu 
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Dokumentu mota aukeratu, NANa edo AIZa, idatzi eta «Bidali» sakatu 

 

Jarraian, identifika zaitez, pasahitza jarrita. 

Pasahitzarekin arazoren bat baldin badaukazu, deskribatutako jarraibideak bete. 

 

Jarraian, izena eman zenuen kategorietatik gainditu duzuna aukeratu. 

 
 

Jarraian, kontsulta pertsonalizatuen menuan, [Lehiaketaldia: Ikusi] aukera agertuko zaizu 

Agertzen ez bazaizu, aurreko pausoak behar bezala eman dituzun eta gainditu dutenen zerrendan agertzen 

zaren egiaztatu. 
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Jarraian, «Sartu / Aldatu» sakatu 
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Jarraian, «Curriculum vitae-ra sartzea» sakatu 

 

Jarraian, curriculumeko aplikazioan sartzen baldin bazara (ikus beheko irudia), curriculuma kontsultatzen 

eta erregistratzen has zaitezke, gida honetan adierazitako jarraibideak betez. Horretarako, zoaz 8. 

orrialdera. 

 

Aplikazioa erabiltzerik ez baduzu, «Curriculum vitaea eskuratu» aukera sakatzean pantaila berera itzultzen 

delako edo mezuren bat agertzen zaizulako, 

zure nabigatzailean bat-batean agertzen diren elementuen (pop-up) blokeagailua 

desaktibatu behar duzu. 

Horretarako, gida honetako 7. eta 8. orrialdeak kontsultatu. 
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BAT-BATEAN AGERTZEN DIREN ELEMENTUEN (POP-UPak) BLOKEAGAILUA NOLA 

DESAKTIBATU 

 

INTERNET EXPLORER NABIGATZAILEA 

 

Tresnak -> Pop-up elementuen blokeagailua -> Pop-up elementuen blokeagailua desaktibatu 

 

MOZILLA FIREFOX NABIGATZAILEA 

  

Menua -> Aukerak -> Edukia -> Pop-up leihoak blokeatu (desmarkatu) -> Onartu 
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GOOGLE CHROME NABIGATZAILEA 

 

 

 
 

chrome://settings/ (Ezarpenak) 

-> Ezarpen aurreratuak erakutsi -> Edukiaren ezarpenak -> Gune guztiek pop-upak erakustea baimendu -> 

Eginda 

Beste nabigatzaile batzuen kasuan, horien laguntza kontsultatu. 
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NOLA ERREGISTRATU CURRICULUMA 

Kategoria bakoitzeko meritu puntuagarriak, deialdi bakoitzeko oinarri zehatzen arabera 

Honako meritu eta baldintzak erregistratu eta/edo kontsultatu behar dituzu: 

LEHIAKETALDIAREN 

MERITUAK ETA BALDINTZAK 
FAKULTATIBOAK 

ERIZAIN OROKORRAK 

ETA ESPEZILITATEAK 
FISIOTERAPEUTA 

ZELADOREA 

/ LANGILEA 

BESTE 

KATEGORIAK 

TITULAZIO AKADEMIKOA 
Erregistratu / 

Kontsultatu 

Erregistratu / 

Kontsultatu 

Erregistratu / 

Kontsultatu 

Erregistratu 

/ 

Kontsultatu 

Erregistratu / 

Kontsultatu 

LAN-ESPERIENTZA Kontsultatu Kontsultatu Kontsultatu Kontsultatu Kontsultatu 

GRADUATU AURREKO 
PRESTAKUNTZA 

Erregistratu / 
Kontsultatu 

Erregistratu / 
Kontsultatu 

Erregistratu / 
Kontsultatu 

  
Erregistratu / 
Kontsultatu 

GRADUONDOKO 

PRESTAKUNTZA 

Erregistratu / 

Kontsultatu 

Erregistratu / 

Kontsultatu 

Erregistratu / 

Kontsultatu 
    

PRESTAKUNTZA 

ESPEZIALITATUA 

Erregistratu / 

Kontsultatu 

Erregistratu / 

Kontsultatu 
      

ETENGABEKO PRESTAKUNTZA 
Erregistratu / 

Kontsultatu 

Erregistratu / 

Kontsultatu 

Erregistratu / 

Kontsultatu 
  

Erregistratu / 

Kontsultatu 

HEZKUNTZA JARDUERAK 
Erregistratu / 

Kontsultatu 

Erregistratu / 

Kontsultatu 

Erregistratu / 

Kontsultatu 
  

Erregistratu / 

Kontsultatu 

JARDUERA ZIENTIFIKOAK  

ETA EZAGUTZA 

HEDATZEKOAK 

Erregistratu / 

Kontsultatu 

Erregistratu / 

Kontsultatu 

Erregistratu / 

Kontsultatu 
  

Erregistratu / 

Kontsultatu 

ATZERRIKO HIZKUNTZAK 
Erregistratu / 
Kontsultatu 

        

INFORMATIKAKO 

EZAGUPENAK 

(IT TXARTELA) 

Kontsultatu Kontsultatu Kontsultatu   Kontsultatu 

EUSKARA Kontsultatu Kontsultatu Kontsultatu Kontsultatu Kontsultatu 
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Kontuan hartu honako hau: 

ADI: GOGOAN IZAN «BALDINTZAK ETA MERITUAK FROGATZEKO DOKUMENTUA» ENTREGATU BEHAR 

DUZULA. BESTELA, EPEaren KANPOAN GERATUKO ZARA. 

 

DOKUMENTU HORI OHARREN ATALEAN DAGO. BETE ETA ENTREGATU EGIN BEHAR DUZU, NAHIZ ETA 

DOKUMENTAZIO GEHIGARRIRIK ERANTSI BEHAR EZ IZAN. 

1.- Erregistratu aplikazioan zure kategoriari dagozkion merituak eta baldintzak. 

Adibidez, administrari laguntzailea edo laborategiko teknikaria kategorietan parte hartzen baduzu, ez da 

beharrezkoa «graduondoko prestakuntza», «prestakuntza espezializatua» eta «atzerriko hizkuntzak»  

atalak erregistratzea. Zeladorea kategorian parte hartzen baduzu, «titulazio akademikoa» bakarrik 

erregistratu beharko duzu. 

2.- Erabiltzaileak erregistratzen duen guztia «erabiltzaileak erregistratua» egoeran geratuko da. 

Prozesuaren fase honetan, ez duzu dokumentaziorik erantsi behar zure curriculumean erregistratutakoa 

frogatzeko, honako hau izan ezik: 

 

- Hizkuntza-profila: kopia soila erantsi beharko duzu. 

Euskara-maila egiaztatzetik salbuestsita daudenak, ikasketak direla eta, fotokopia konpultsatua 

aurkeztu beharko dute. 

 

- Osakidetzatik kanpoko lan-esperientzia: une horretan erantsi beharko duzu, emandako zerbitzuen 

jatorrizko ziurtagiria edo notarioak egiaztatutako kopia entregatuz. 

 

- Homologatzeko bidean dauden atzerriko titulazioak: homologatzeko eskaeraren fotokopia soila 

aurkeztu beharko da, edo homologatzeko edo onartzeko eskaera hautapen-prozesu honetan parte 

hartzeko eskaerak aurkezteko epea bukatu baino lehen egin zela frogatzen duen adierazpena. 

 

- Dokumentu honetako «nazionalitate-baldintza» atalean deskribatutako kasuan, hau da, ez 

badaukazu ez Espainiako nazionalitatea, ezta Europar Batasuneko estatuetako bateko 

nazionalitatea edo langileen zirkulazio askerako itun bat sinatu duen estatu batekoa ere, 

ezkontidearen, arbasoaren edo arbasoaren ezkontidearen NANa edo AIZa, kasuan kasu, erantsi 

beharko duzu. 

 

- Lan-esperientzia lotzeko eskaera, kasuan kasu. 

 

- Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako kupoan parte hartzen dutenek, baldintza hori legez 

aitortuta baldin badaukate, desgaitasuna aitortzen duen ebazpenaren fotokopia egiaztatua erantsi 

beharko dute. 

 

Ondorengo fase batean, plaza lortzeko aukera daukaten pertsonek curriculumean erregistratutako guztia 

frogatu beharko dute, hori balioztatu ahal izateko beharrezko dokumentazioa aurkeztuz. 

 

3.- Zure curriculumean jadanik erregistratuta dagoen, eta dela kontsultatzeko aukera bakarrik 

daukazulako, dela beste edozein arrazoirengatik, aldatu ezin duzun guztia, aldatu beharrekotzat jotzen 

baduzu, zuzentzeko eskatu beharko duzu, erreklamazio-formularioa beteta.
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Titulazio akademikoa 

«Titulazio akademikoa» atalean, titulazio akademiko ofizialak erregistratu behar dituzu. 

Expediente akademikoa (Graduatu aurreko prestakuntza) 

Expediente akademikoaren kopia entregatu behar duzu, zeladorea eta zerbitzuetako langilearen 

kategorietan izan ezik. 

 

Kontuan izan beharreko alderdi garrantzitsuak: 

1.- Kategoria guztietan, titulazio akademikoa baldintza bat da, ez meritu bat. Beraz, zure curriculumean, 

kategoriarako eskatzen den titulazio akademikoa erantsi behar duzu. Beste edozein titulazio akademiko 

ofizial baldin badaukazu, ez da beharrezkoa atal honetan erregistratzea, horrek ez baitizkizu puntu gehiago 

emango. 

 

2.- Administrari laguntzailearen kasuan, titulazio baliokideak hemen kontsultatu: 

https://ope2014-2015.osakidetza.eus/Avisos/8_cas.pdf 

Kontuan izan titulazioak EPEan izen-emateko egun azkena baino lehen emanda eta ordainduta egon behar 

duela. 

Atzerriko titulazioen kasuan, homologatzeko eskabideak data horren aurretikoa izan behar du. 

 

ADI: Datu hori oso kontuan izan behar duzu. Kategoria bateko titulazio-baldintza betetzeko 2 titulazio 

baldin badituzu, titulazioa jaso eta tasak ordaindu izanaz gain, hori guztia 2015eko uztailaren 3a baino 

lehen eginda izateko baldintza bete behar da. 

 

Adibidez, administrari laguntzailearen kategorian parte hartzen baduzu, eskola-graduatua edukitzeaz gain, 

2018ko irailean lizentziatura bat lortu berri baduzu, eskola-graduatua erregistratu beharko duzu. 

Lizentziatura erregistratuz gero, kanpoan geratuko zara, titulazioaren baldintza ez betetzeagatik, baldintza 

betetzeko azken egunaren ondoren lortu duzulako; hau da, 2018ko martxoaren 15aren ondoren. 
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Titulazio akademikoa eransteko, pauso hauek eman behar dituzu: 

 
 

«Erantsi» sakatu ondoren, zure titulazioko datuak osatu eta behealdean «Gorde» sakatu. 
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Familia-medikuen, mediku pediatren eta emaginen kasuan, espezialitatea ere erregistratu behar da. Eman 

beharreko pausoak: 

 

Lorpen-data: hezkuntza-unitateak egindako ziurtagirian agertzen dena. 

Emate-data: tasen ordainketan agertzen dena. 
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Bukatzeko, espezialitatea erregistratu duzun begiratu eta «Gorde» sakatu 
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LAN-ESPERIENTZIA 

Osakidetzako lan-esperientzia 

Osakidetzako lan-esperientzia zure curriculumean erregistratuta dago. 

Zuk curriculumean esperientzia-aldi guztiak ondo agertzen diren begiratu besterik ez duzu egin behar. 

Akatsen bat aurkitzen baduzu, erreklamazio-formularioa bete beharko duzu, zuzenketa eskatzeko. 

Osakidetzako lan-esperientzia kontsultatzeko, pauso hauek eman: 

 

Beste administrazio / erakunde batzuetako lan-esperientzia 

Zuk ezin duzu zure curriculumean beste administrazio edo erakunde batzuetako lan-esperientzia 

erregistratu. Informazio hori gehitzeko, dokumentazioaren entrega-agiria bete eta emandako zerbitzuen 

jatorrizko kopia erantsi behar duzu. 

Beste hautapen-prozesu batean erantsi bazenuen (2011ko EPEa, 2014ko kontratazio-zerrendak...), begiratu 

ea zerbitzu horiek zure curriculumean agertzen diren. Jasota ez badaude edo jasota egonda ere akatsen bat 

baldin badute, zuzentzeko eskatu beharko duzu, erreklamazio-agiri bat betez. 
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PRESTAKUNTZA, HEZKUNTZA ETA IKERKETA 
 
a) Graduatu aurreko prestakuntza 

Atal honetan, kategoriako titulazioaren espediente akademikoa erregistratu behar duzu. Adibidez, 

erizaintzara aurkezten bazara, ez duzu batxilergoko espediente akademikoa bete behar, diplomaturakoa 

baizik. 

 

Bestalde, gogoan har ezazu administrari laguntzaileen kategorian soilik puntuatuko dela “Administrazio-

kudeaketako teknikaria” titulazioari edo parekoari dagokion espediente akademikoa. Pareko titulazioak dira 

antzinako Lanbide Heziketakoak eta gaur egungo HLOkoak (Hezkuntzaren Lege Organikoa). Gainerako 

kategorietako espediente akademikoak, esaterako batxilergoa edo lanbide heziketako beste adar batzuk, ez 

dira puntuatuko. 

 

Eman beharreko pausoak: 

 

 

Adi: Titulazioa jada «Balioztatuta» egoeran badago, ezingo duzu espediente akademikoa erantsi. Kasu 

horretan, dokumentazioaren entrega-dokumentua bete eta espedientearen kopia soila erantsi. 
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Jarraian, ikasgaien taularen behealdean dagoen «Erantsi» sakatu eta ikasgai bakoitza dagokien 

kalifikazioarekin batera eransten joan. 

 

Ikasgai GUZTIAK erregistratu behar dituzu, oso ongi edo nahiko kalifikazioa dutenak barne. 
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b) Graduondoko prestakuntza 

Atal honetan, unibertsitateek edo horiei atxikitako erakundeek emandako prestakuntza aurreratuko 

tituluak eta diplomak jasoko dira. Prestakuntza hori espezializatua edo diziplina anitzekoa izan daiteke eta 

irakaskuntza-, lan- edo ikerketa-espezializaziora bideratua. 

Besteak beste, doktoregoak, masterrak, unibertsitateko aditu tituluak, ikerketa-nahikotasun tituluak, 

ikasketa aurreratuen diplomak edo lizentziatura-graduak erregistratu ditzakezu. 

Horretarako, pauso hauek eman behar dituzu: 

 

Formularioko datuak bete eta «Gorde» sakatu 

Gogoan izan doktore titulua baldin badaukazu doktorego-tesiari buruzko erregistroa ere erantsi behar 

duzula, ikerketaren atalean. Bertan, epigrafe espezifiko bat agertzen da 
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Graduondoko prestakuntza-jarduera bat erregistratzeko, formularioko datuak bete. Hona hemen 

«Graduondoko diplomatura – Unibertsitateko aditua» erregistratzeko adibide bat: 

 

Bukatzeko, «Gorde» sakatu 
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c) Prestakuntza espezializatua 

Fakultatiboen kategorietan (familia-medikua eta pediatriako medikua), medikuntzako beste espezialitate 

batzuk erregistratu behar duzu eta erizaintza eta emaginak kategorietan, erizaintzako beste kategoria 

batzuk, horiek edukiz gero. 

Familia-medikuaren kasuan, horrez gain, «familiako eta komunitateko medikuntzako espezialitatea»-ren 

oinarriei jarraituz puntuatuko da, hori lortzeko egin den bidearen arabera. 

Espezialitate osagarri bat erregistratzeko, hurrengo pausoak eman: 

 

Jarraian, «Erantsi» sakatu 

 



 

Osakidetza. 2016-17 EPEa. Hautaketa eta horniketa zerbitzua. GG.BB. Zuzendaritza Orrialdea: 22 / 43 

 

 

Datuak osatu eta «Gorde» sakatu, espezialitatea erregistratzeko 

 

Bukatzeko, espezialitate guztiak erregistratu dituzun begiratu eta «Gorde» sakatu 
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d) Etengabeko prestakuntza 

- Osakidetzako prestakuntza-zerbitzuak egiaztatutako prestakuntza-jarduerak. 

Osakidetzak ofizioz erregistratzen ditu jarduera horiek, erabiltzaileak curriculumean gehitu behar izan gabe. 

Balioztatu beharrik ere ez dago, Osakidetzak aurretik begiratzen duelako erabiltzaileak prestakuntza-jarduera 

hori frogatu duen. 

Osakidetzak erregistratutako prestakuntza-jarduerak kontsultatzeko, pauso hauek eman: 

 
 

Osakidetzako prestakuntza-zerbitzuak antolatutako prestakuntza-jardueraren bat falta baldin bada, idatziz 

erreklamatu beharko duzu, dagokion formularioa betez. 

Ez ezazu prestakuntza-zerbitzuak antolatutako prestakuntza-jarduerarik erregistratu; izan ere, baliteke 

bikoiztasunak sortzea, eta horren ondorioz, balioztatzerakoan, prestakuntza-arloko zure behin betiko puntuazioa 

behin-behinekoa baino txikiagoa izatea. 
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- Erabiltzaileak erregistratu beharreko prestakuntza-jarduerak. 

Erabiltzaileak Osakidetzak antolatu ez duen edozein prestakuntza-jarduera erregistratu beharko du. Bestela, 

2014-15eko EPEan ezingo dira meritu bezala baloratu, ezta puntuatu ere. 

Osakidetzak antolatu ez dituen prestakuntza-jarduerak erregistratzeko, pauso hauek eman: 

 
 

Prestakuntza-jarduera mota aukeratu. Jarraian, prestakuntza-jardueraren izena idatzi eta gai-arloa, 

ikasgaia-espezialitatea eta prestakuntza mota aukeratu. 

Kontuan izan izartxo gorria daukatenak ezin direla hutsik utzi. 
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Jarraian, ikastaroa zein erakundek antolatu duen adierazi beharko duzu. 

Horretarako, bilatzaile bat daukazu, lana errazteko. Erakundearen izenaren zati bat idatzi eta 

proposatutako erakundeetako bat aukeratu, ikastaroa antolatu duen erakundearekin bat baldin badator. 

 
 

Proposatutako erakunde bakar bat ere ez baldin badator bat ikastaroa antolatu duen erakundearekin, 

katalogoan bilatu beharko duzu, honako pauso hauek emanez: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Osakidetza. 2016-17 EPEa. Hautaketa eta horniketa zerbitzua. GG.BB. Zuzendaritza Orrialdea: 26 / 43 

 

 

Horrela ere ez baduzu aurkitzen erakunde antolatzailea, dagokion erakunde motarekin bat datorren 

erakunde generiko bat aukeratu beharko duzu. Adibidez: erakunde antolatzailea sindikatu bat baldin bada, 

«Sindikatuak» aukeratu eta «Sindikatuak – Beste (Zehaztu)» aukera sakatu beharko duzu 

Ez hautatu «...Beste (Zehaztu)» aukera erakundea zerrendan modu espezifikoan agertzen baldin bada 

 
 

«…. -> Beste (Zehaztu)» aukera hautatu ondoren, erakunde antolatzailearen izena idatzi. 
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Gainerako eremuak bete, bai nahitaezkoak bai hautazkoak. 

Hasierako eta bukaerako datetan, iraupen-orduetan, kreditu kopuruan eta motan eta aitorpenetan 

arreta berezia jarri. 

 
 

Datu guztiak osatu ondoren, «Gorde» sakatu, prestakuntza-jarduera aplikazioan erregistratzeko. 

«Erabiltzaileak erregistratua» egoerak esan nahi du zuk ikastaro bat alegatu duzula eta prozesuko beste 

fase batean frogatu beharko duzula, beharrezko dokumentazioa aurkeztuz, Osakidetzak zuk 

erregistratutakoa balioztatzeko.  
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e) Hezkuntza-jarduerak 

Curriculumeko aplikazioan hezkuntza-jarduera erregistratzeko 3 atal daude. 

Graduatu aurreko hezkuntza 

 
Egoiliarren eta ikasleen hezkuntza 

 

Graduondoko hezkuntza eta etengabeko prestakuntza 
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 Graduatu aurreko hezkuntza-jarduera erregistratzeko, formularioko datuak bete eta «Gorde» sakatu. 
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Egoiliarren eta ikasleen hezkuntza-jarduerak erregistratzeko, formularioko datuak bete. 
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Etengabeko prestakuntzako hezkuntza-jarduerak erregistratzeko, formularioko datuak bete. 
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f) Jarduera zientifikoak eta ezagutza hedatzekoak 

Hitzaldiak, komunikazioak eta mahai-inguruak hemen erregistratzen dira: 

 

Kontuan izan bertaratu gisa parte hartu baldin baduzu ez duzula jardueraren atal hau bete behar, 

etengabeko prestakuntzako atala baizik. 

Argitalpenak, liburuak eta kapituluak hemen erregistratzen dira: 
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Hitzaldi bat, komunikazio bat edo mahai-inguru bat erregistratu nahi baduzu, honako eremuak 

betetzerakoan arreta berezia jarri: 

- «Hedapen-kategoria» 

- «Bilera mota» 

- «Jakinarazpen mota» 

Gainerako datuak osatu eta «Gorde» sakatu 
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Argitalpen bat, liburu bat edo kapitulu bat erregistratu nahi baduzu, honako eremuak betetzerakoan arreta 

berezia jarri: 

- «Kategoria» 

- «Argitalpen mota» 

Gainerako datuak osatu eta «Gorde» sakatu 
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Tesinak hemen kontsulta eta eskuratu daitezke: 
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g) Atzerriko hizkuntzak 

Atal honetan, zure ingeleseko, frantseseko eta alemaneko mailak erregistratu behar dituzu, MCERko 

(Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratua) mailaren baten baliokidea den titulu baten 

bidez egiaztatuta baldin badituzu. 

Horretarako, pauso hauek eman behar dituzu: 

 
 

Dagokion atzerriko hizkuntza aukeratu. Euskararen ezagutza ez da atal honetan erregistratuko. 
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h) Informatikako ezagupenak 

Oinarri orokorrei jarraituz, Euskadi Informazioaren Gizartean Planeko modulu hauek baloratuko dira (IT 

txartelak): 

- Ms Word, 

- Ms Excel, 

- Ms Access, 

- Ms Powerpoint, 

- Ms Outlook, 

- Internet 

Zehazki, 2000, XP, 2003, 2007 eta 2010 bertsioak, bai oinarrizkoak bai aurreratuak. 

Administrari laguntzailearen kategorian, oinarri bereziei jarraituz, MS Word aurreratuko eta Ms Excel 

oinarrizkoko IT txartelak eduki behar dira. Administrariaren kategorian MS Word aurreratuko, Ms Excel 

aurreratuko, Ms PowerPoint eta Ms Access aurreratuko IT txartelak eduki behar dira. 

Halaber, etengabeko prestakuntzan erregistratutako ofimatikako ikastaroak informatikako ezagutza gisa 

baloratuko dira. 

Osakidetzak ofizioz kargatuko ditu IT txartelak hautagai bakoitzaren curriculumean. Gainera, de facto, 

balioztatuta daude, beraz, ez da beharrezkoa paperean aurkeztea. Baten bat falta zaizula edo akatsen bat 

dagoela ikusiz gero, eta kasu horretan bakarrik, erreklamatu egin beharko duzu, erreklamazio-dokumentua 

betez eta IT txartelaren kopia erantsiz. Gainera, kasu horretan, IT txartel erreklamatua erakunde ziurtatzailearen 

historialean agertzen den begiratzea komeniko litzateke: 

http://www.it-txartela.net/KZ/usuario/index.jsp 

Hor jasota ez baldin badago, horrez gain, erakunde ziurtatzailearen aurrean erreklamatu beharko duzu. 

Zure IT txartelen ziurtagiriak kontsultatzeko, pauso hauek eman: 
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EUSKARA 

 

Hizkuntza-profila kontsultatzeko, pauso hauek eman: 

 
 

Hizkuntza-profila eta horren lorpen-data egokiak diren begiratu. 

Zure hizkuntza-profila erregistratu gabe baldin badago edo nahiz eta agertu maila handiagoko bat egiaztatuta 

baldin badaukazu, dokumentazioaren entrega-dokumentua bete eta profilaren kopia soila erantsi beharko duzu. 

 

Euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez 

egiaztatzetik salbuesteko apirilaren 3ko 47/2012 DEKRETUAREN arabera emandako ziurtagiriak baldin badira, 

kopia egiaztatua erantsi beharko duzu. 

 

Ondoren, Osakidetzak profila balioztatuko du, erregistro bateratuarekin erkatuz, benetakoa dela egiaztatzeko. 

 

Edozein kasutan, zuk ezingo duzu hizkuntza-profilik gehitu curriculumaren aplikazioan, Osakidetzak kargatuko du 

etorkizunean. 
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ZURE CVa NOLA INPRIMATU 

Zure curriculuma berrikusteko, inprimatzeko aukera daukazu. Horretarako, «CVa ikusi / inprimatu» sakatu 
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Zein datatik aurrerako datuak ikusi nahi dituzun idatzi. 

«Pertsonalizatua» aukera hautatu. 

Aukera guztiak markatu. 

«PDFa esportatu» sakatu, pdf dokumentu bat sortzeko, edo «Excela esportatu», excel dokumentu bat sortzeko.  
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NAZIONALITATE-BALDINTZA 

 

- Nortasun Agiri Nazionala (NANa) baldin badaukazu, ez duzu ezer erantsi behar 
nazionalitate-baldintza frogatzeko. 

 

- Nortasun Agiri Nazionalik (NANa) ez baduzu eta zure nazionalitatea (*) Europar 
Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko estatu kideren batekoa baldin bada, edo 
Europar Batasunak sinatu eta Espainiako Estatuak berretsi dituen nazioarteko hitzarmenak 
aplikatuz langileen zirkulazio askea aplikagarria zaion estaturen batekoa, zure AIZaren 
kopia erantsi behar duzu. 

 

(*) alemaniarra, austriarra, belgikarra, britainiarra, bulgariarra, zipretarra, kroaziarra, daniarra, 
esloveniarra, espainiarra, estoniarra, finlandiarra, frantziarra, greziarra, herbeheretarra, 
hungariarra, irlandarra, islandiarra, italiarra, letoniarra, liechtensteindarra, lituaniarra, 
luxenburgarra, maltarra, norvegiarra, poloniarra, portugaldarra, txekiarra, eslovakiarra, 
errumaniarra, suediarra, suitzarra 

 

Europar Batasuneko estatuak 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/control-de-fronteras/estados-
que-integran-la-union-europea 

 

Europako Esparru Ekonomikoko estatuak 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/control-de-fronteras/estados-
del-espacio-economico-europeo-eee- 

 

Schengengo Hitzarmena aplikatzen duten estatuak 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/control-de-fronteras/estados-
en-los-que-se-aplica-el-acuerdo-de-scheng 

 

- Bestela, aurreko baldintza, hau da, Espainiako nazionalitatea edo aipatutako estaturen bateko 
nazionalitatea (*) edukitzearena, honako honek betetzen duela frogatu beharko duzu: 
 

o edo zure ezkontideak, betiere bi ezkontideak zuzenbidearen arabera bananduta ez 
bazaudete. 
 

o edo arbaso zuzenak, betiere 21 urtetik beherakoa baldin bazara, edo adin horretatik 
gorakoa izanik mendekotasun bat baldin badaukazu. 
 

o edo arbaso zuzenaren ezkontideak, betiere, halaber, bi ezkontideak zuzenbidearen 
arabera bananduta ez badaude eta zu 21 urtetik beherakoa baldin bazara, edo adin 
horretatik gorakoa izanik mendekotasun bat baldin badaukazu. 

 
beraz, zure ezkontidearen, arbasoaren edo arbasoaren ezkontidearen NANaren edo 
AIZaren kopia erantsi beharko duzu, dagokionaren arabera. 
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ERANSKINA: MERITUAK ETA BALDINTZAK FROGATZEKO DATAK 

BALDINTZAK 

Oro har, eskaerak aurkezteko epearen azken egunean bete behar dira baldintzak. Gainera, kargua hartu arte 

bete behar dira baldintzak.  

Salbuespenak hauek dira: 

- Hizkuntza-profila, hizkuntza-profila betetzea kargua hartzeko baldintza den kasuetan. 

 

Hizkuntza-profila frogatzeko gehieneko epea izangaien behin-behineko zerrenda, puntuazioaren arabera 

ordenatua, argitaratu ondoren dokumentazioa aurkezteko emandako epeko azken eguna izango da. 

 

- Homologatzeko bidean dauden atzerriko titulazioen kasuan, eskatutako titulazioa. 

 
Homologatzeko edo onartzeko eskaerak hautapen-prozesu honetan parte hartzeko eskaera aurkezteko 

epea bukatu baino lehen eginda egon behar du. 

 

- Oinarri orokorretan eta/edo berezietan jasotako beste edozein egoera. 

 

 
MERITUAK 

Oro har, eskaerak aurkezteko epearen azken egunean eduki behar dira merituak. 

Salbuespenak hauek dira: 

- Hizkuntza-profila. Profil bat meritu gisa frogatzeko gehieneko epea oposizio-faseko gaindituen zerrenda 

argitaratu ondoren dokumentazioa aurkezteko emandako epeko azken eguna (2016/03/21a) izango da. 

Gainera, hautapen-prozesu honen esparruan dagokion kategoriarako antolatzen diren profilak 

egiaztatzeko proben bidez lortutako profilak ere meritu gisa aintzat hartuko dira.  

 

- Oinarri orokorretan eta/edo berezietan jasotako beste edozein egoera. 
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