Aldi baterako Kontratazio Zerrenden Oinarri Orokorren eranskina
ZERRENDA BAT ZABALTZEKO DEIALDIA
Erizaintzako DUE (Osasun Publikoa)
- LC01-2022-

1. DEIALDIAREN IZAERA.
Lehiaketa bidezko hautaketa-prozedurarako deialdia, oraingo aldi baterako 339 - DUE ENFERMERIA
(Osasun Publikoa) kontratazio-zerrenda zabaltzeko.
2. SARTZEKO BALDINTZA ESPEZIFIKOAK.
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2020ko abenduaren 21eko Oinarri Orokorretan zerrendatutako betekizunekin batera, honako hauek
egiaztatu beharko dira:
• Titulazio akademikoa: erizaintzako unibertsitate-gradua edo baliokidea.

3. ESKABIDEAK ETA AGIRIAK AURKEZTEA.
Epea: 2022ko maiatzaren 30era arte
- Izena emateko prozesua: www.vitoria-gasteiz.org/procesosselectivos helbidean. (Deialdi batean
izena eman).
- Dokumentazioa aurkeztea. Egoitza Elektronikoaren bidez (nire hautaketa-prozesuak),
eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen:

o Esperientzia profesionala. Inprimaki elektronikoaren bidez edo jarraibideetan
eskuragarri dagoen “LC01-2022” orria erabiliz.

o Merezimenduak egiaztatzen dituen dokumentazioa. PDF bakarra igo
dokumentazioarekin

4. BETE BEHARREKO EGINKIZUNAK.
Honako hauekin lotutako programak eta jarduerak kudeatzea eta garatzea:
- Bizimodu osasungarria sustatzea: elikadura-programak ikastetxeetan eta gizarte-etxeetan,
ongizate emozionalekoak, osasunerako hezkuntzakoak, adikzioen prebentziokoak...
- Herritarrek beren osasunean duten erantzunkidetasuna bultzatzea, sare komunitarioak sortuz
eta horietan parte hartuz.
- Udalaren politika guztietan osasuna txertatzea, horretarako Osasun eta Adikzio Planak garatuz
eta Udal Osasun Mahaia gidatuz.
- OMEren Espainiako eta Europako Hiri Osasungarrien Sarean parte-hartze aktiboa izatea, sare
horretako kide baita Udala. Zerbitzua/saila edo erakundea ordezkatzea.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
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Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko azaroaren 11ko 6/2020 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, de firma electrónica.
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5. HAUTAKETA-PROZESUA.
Hautaketa-prozesuak merezimenduen fase bakarra izango du:

ERKATUA ETA ADOS / COTEJADO Y CONFORME
D. FELICIANO PÉREZ GARCÍA JAUNA / NAN /DNI 16261732
GIZA BALIABIDEEN ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR GRAL. DE RECURSOS HUMANOS

1. Graduondoko prestakuntza akademikoa. Gehienez 25,00 puntu emango dira.
1.1 Ikastetxe publiko edo pribaturen batek emandako titulazio akademikoengatik: Osasun eta
Osasun Komunitarioaren Sustapenarekin lotutako master ofizialaren edo master propioaren titulua
izateagatik edo sustapenarekin lotutako arloengatik (nutrizioa, jarduera fisikoa, osasun mentala,
ugalketa-osasuna eta sexu-osasuna, osasun-hezkuntza): 20 puntu gehienez.
1.2. Osasuna eta Komunitateko Osasuna sustatzeko edo horri lotutako beste prestakuntza
batzuengatik (nutrizioa, jarduera fisikoa, osasun mentala, ugalketa-osasuna eta sexu-osasuna,
osasun-hezkuntza) edo adikzioak prebenitzeko prestakuntzengatik, gehienez 5 puntu, egiaztatutako
ordu bakoitzeko 0,05 puntu.
2. Hizkuntzak. Ingelesa, ziurtagiri ofizialaren bidez egiaztatua (ezin da metatu).
C1 maila edo handiagoa: 15,00 puntu.
B2 maila: 7,00 puntu.
3. Euskara, (ezin dira metatu)
3. HE: 9,6 puntu
2. HE: 6,4 puntu
HE1: 3,2 puntu
4. Lanbide-esperientzia: emandako zerbitzuak baloratuko dira, gehienez 30 punturekin:

Administrazio Publikoan, Lehen Mailako Atentzioko erizain edo osasun eta osasun komunitarioa
sustatzeko teknikari lanpostuetan, eguneko 0,0333 puntu, kontratu bakarra, lanaldiaren ehunekoa
edozein dela ere. Administrazio publikoko erizain lanpostuetan aurrekoak ez bezalako esperientzia
profesionala honela baloratuko da: 0,0166 puntu eguneko. Osasun publikoaren arloan emandako
zerbitzuak ziurtagiri egokien bidez egiaztatu beharko dira, Administrazio Publikoan Aurretiazko
Zerbitzuak Aitortzeari buruzko abenduaren 26ko 70/1978 Legea aplikatzeko arauak ematen dituen
ekainaren 25eko 1461/1982 Errege Dekretuaren I. eranskinaren arabera. Emandako zerbitzuen
ziurtagirietan, aldi bat baino gehiago metatuta dutenean, urtetan adierazitako denbora egun bihurtuko
da, urteko 365 egunekin, eta hilabetetan adierazitakoa egun bihurtuko da, hilabeteko 30 egunekin.

5. Gidabaimena B. 10 puntu.

6. IT Txartelaren ziurtagiriak. Gehienez 10 puntu. Aldi baterako ezintasun bakoitzeko 2 puntu emango
dira, eta espezialitate bakoitzeko bakarra (S.O., testu-editorea, kalkulu-orria, Internet, aurkezpena).
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6. EPAIMAHAI KALIFIKATZAILEA.
Lehendakaria: Giza Baliabideen Saileko teknikari bat eta ordezkoa.
Kideak: 3 Udal-teknikari eta ordezkoak.
Idazkaritza: Giza Baliabideen Saileko teknikari bat eta ordezkoa.
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Gasteiz, 2022ko maiatzaren 9a

Iñaki Gurtubai Artetxe
GIZA BALIABIDEETAKO ZINEGOTZIA
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