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VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK AB

Martxoaren 9an argitaratutako 2020/713 zenbakidun iragarkiaren aldaketa, oposizio lehiaketa 
libre bidezko deialdiaren oinarriei buruz administrazio eta ekonomiaren arloko bezeroaren 
arretarako buruordetza baterako

SARS–CoV-2 koronabirus berriaren pandemiak (COVID-19) eragindako osasun egoeraren 
ondorioz, deialdiko oinarrien atal hauek aldatzen dira:

Hau esaten duenean:

HIRUGARRENA: ESKARIAK

3.1. Hautaketa probetan parte hartu nahi dutenek, AMVISAren webgunean deskargatu be-
harko dute eskabide orria, edo Idazkaritza eta Giza Baliabideen Arloan eskuratu daitekeen 
eskabidean jasoarazi beharko dute.

3.2. Eskabideak eredu normalizatuaren arabera aurkeztuko dira AMVISAn, Idazkaritza eta 
Giza Baliabideen Arloan, 2020ko martxoaren 9tik 31ra arte; zehazki, egunkarietan, ALHAOn AM-
VISAko web orrian eta iragarki taulan argitaratutako deialdian agertzen den bezala, 9:00etatik 
azken eguneko14:00etara.

3.3. Eskabide normalizatuarekin batera, nahitaez aurkeztu beharko da deialdi honetako biga-
rren atalean eskatzen den agiri bidezko egiaztagiria, jatorrizkoa eta kopia, AMVISAko Idazkaritza 
eta Giza Baliabideen Arloak konpultsatu dezan.

1. Nortasun Agiri Nazionala (indarrean dagoena).

2. Lanpostua betetzeko eskatzen den unibertsitate titulua.

3. B gidabaimenaren ziurtagiria (indarrean dagoena).

4. Euskarako B2 edo goragoko maila baten ziurtagiria, nahitaezko baldintza moduan.

3.4. Eskabidean, hautagaiek berariaz adierazi beharko dute bigarren atalean jasotako 
baldintza guztiak betetzen dituztela, eta berariazko baimena emango dute datu pertsonalak 
kudeatzeko, bai hautaketa prozesuan, bai eta sortzen diren lan poltsak kudeatzeko ere. Halaber, 
eskabidean zerrendatu beharko dira lehiaketaren fasean kontuan hartuko diren merezimenduak.

Soilik oposizio fasea gainditu duten hautagaiek aurkeztu beharko dute, adierazitako epean 
eta moduan, eskabidean zehaztutako merezimenduen justifikazioa. Bestalde, beste epe bat 
irekiko da curriculum vitaea eta eskabidean eskatutako merezimendu guztiak justifikatzeko 
dokumentuak aurkezteko. Lehiaketa fasean, Epaimahaiak baloratuko ditu.

Inola ere ez dira baloratuko eskabide epean eskatu ez diren edo eskaera normalizatuarekin 
zerikusirik ez duten merezimenduak.

LAUGARRENA: HAUTAGAIAK ONARTZEA

4.1. Eskabideak aurkezteko epea amaitu eta gero, Idazkaritza eta Giza Baliabideen Arloko 
buruordetzak onartutako eta baztertutako hautagaien behin-behineko zerrenda osatuko du, 
eta webgunean eta bulegoetako eta araztegietako iragarki taulan argitaratuko du; hiru egun 
naturaleko epe bat ezarriko da egon daitezkeen akatsak edota erroreak zuzendu ahal izateko.
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SEIGARRENA: PROBAK ETA IZENDATZEKO PROPOSAMENA

6.4. Ariketak egiteko lekua eta data honako toki hauetan argitaratu dira, gutxienez 48 ordu 
lehenago: AMVISAren webgunean, intraneten, jendearen arretarako bulegoetako iragarki tau-
letan, eta EUAn zein UZAn.

ZAZPIGARRENA: KALIFIKAZIOAK ARGITARATZEA

7.1. Oposizio fasea gainditu dutenen kalifikazioak AMVISAren webgunean, intraneten eta 
enpresako jendearen arretarako bulegoetako eta araztegietako iragarki tauletan argitaratuko 
dira.

Hau esan behar du:

HIRUGARRENA: ESKARIAK

3.1. Hautaketa probetan parte hartu nahi dutenek AMVISAren webgunean https://www.
vitoria-gasteiz.org/amvisa deskargatu daitekeen eskabidean adierazi beharko dute.

3.2. Eskabideak eredu normalizatuaren arabera aurkeztuko dira, posta elektronikoz, AM-
VISAk Idazkaritza eta Giza Baliabideen arlorako gaitutako helbide elektronikoaren bidez  
rrhhamvisa@vitoria-gasteiz.org, 2020ko maiatzaren 25etik ekainaren 8ra bitarte; hain zuzen ere, 
azken eguneko 14:00ak arte, egunkarietan, ALHAOn eta AMVISAren webgunean argitaratutako 
deialdian agertzen den bezala.

3.3. Posta elektronikoz aurkezteko eskatzen den dokumentazio eta eskabide normalizatua-
rekin batera, deialdi honen bigarren atalean eskatzen diren egiaztagiriak aurkeztu beharko dira 
nahitaez, eta honako dokumentu hauen jatorrizkoaren kopia erantsi beharko da:

1. Nortasun Agiri Nazionala (indarrean dagoena).

2. Lanpostua betetzeko eskatzen den unibertsitate titulua.

3. B gidabaimenaren ziurtagiria (indarrean dagoena).

4. Euskarako B2 edo goragoko maila baten ziurtagiria, nahitaezko baldintza moduan.

3.4. Eskabidean, hautagaiek berariaz adierazi beharko dute bigarren atalean jasotako 
baldintza guztiak betetzen dituztela, eta berariazko baimena emango dute datu pertsonalak 
kudeatzeko, bai hautaketa prozesuan, bai eta sortzen diren lan poltsak kudeatzeko ere. Halaber, 
eskabidean zerrendatu beharko dira lehiaketaren fasean kontuan hartuko diren merezimenduak.

Soilik oposizio fasea gainditu duten hautagaiek aurkeztu beharko dute, adierazitako epean 
eta moduan, eskabidean zehaztutako merezimenduen justifikazioa. Bestalde, beste epe bat 
irekiko da curriculum vitaea eta eskabidean eskatutako merezimendu guztiak justifikatzeko 
dokumentuak aurkezteko. Lehiaketa fasean, Epaimahaiak baloratuko ditu.

Inola ere ez dira baloratuko eskabide epean eskatu ez diren edo eskaera normalizatuarekin 
zerikusirik ez duten merezimenduak.

Oposizio faseko (elkarrizketa) 3. ariketara igarotzen diren hautagaiei deialdi honetarako aur-
keztutako dokumentazio guztiaren jatorrizkoak eskatuko zaizkie, AMVISAk konpultsatu ditzan. 
Eskatutako jatorrizko dokumentuak garaiz eta behar bezala ez aurkezteak hautaketa prozesutik 
baztertzea ekarriko du berehala.

LAUGARRENA: HAUTAGAIAK ONARTZEA

4.1. Eskabideak aurkezteko epea amaitu eta gero, Idazkaritza eta Giza Baliabideen Arloko 
buruordetzak onartutako eta baztertutako hautagaien behin-behineko zerrenda osatuko du, 
eta AMVISAren webgunean argitaratuko du; hiru egun naturaleko epe bat ezarriko da egon 
daitezkeen akatsak edota erroreak zuzendu ahal izateko.

https://www.vitoria-gasteiz.org/amvisa
https://www.vitoria-gasteiz.org/amvisa
rrhhamvisa@vitoria-gasteiz.org
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SEIGARRENA: PROBAK ETA IZENDATZEKO PROPOSAMENA

6.4. Ariketak egiteko lekua eta data AMVISAren webgunean argitaratuko da, gutxienez 48 
ordu lehenago.

ZAZPIGARRENA: KALIFIKAZIOAK ARGITARATZEA

7.1. Oposizio fasea gainditu dutenen kalifikazioak AMVISAren webgunean argitaratuko dira.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko maiatzaren 15ean

Gerentea
ÁNGEL LLAMAZARES ÁLVAREZ
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