IZENA EMATEKO ORIENTABIDEAK
Prozeduran Aurrez Izena Ematea
Deialdia argitaratu ondoren, interesdunek aukera izango dute, ezarritako epeetan,
konpetentziak ebaluatu eta egiaztatzeko prozeduran aurrez izena emateko.
Aurrez izena emateko jarraibideak hauek dira:
1. Aurrez izena emateko eskabidea betetzea.
2. Deialdian ezarritako eskakizunak betetzearen egiaztagiriak (originalak eta fotokopiak)
eranstea:
 Eskatzen den konpetentzia-atalekin lotutako postu batean lan

egiten dela adieraziko
duen enpresa-ziurtagiria (eredua www.ivac-eei.eus webgunean izango da deialdiarekin
batera).

 Gizarte Segurantzako Lan Bizitzaren laburpena.

3. Aurreko dokumentuak aurkeztea deialdian agertzen diren baimendutako zentroetako
batean.
4. Tasak ordaintzea edo ordainketaren salbuespena justifikatzen Tasen ordainketa edo
salbuespena justifikatzen ez badira, prozeduran parte hartzearen erret iratzea ekarriko
du.
Eskabideak aurkezteko epea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA)
argitaratzen den deialdian zehazten da. Epez kanpo aurkeztutako eskabideak
baztertuta geratuko dira.
Eskakizunak betetzen dituzten eskabideen kopuruak onar daitezkeen gehieneko
hautagai kopurua gainditzen badu, lortutako puntuazioa baremo honen arabera
adieraziko dela:


Euskal Autonomia Erkidegoan lan egiten duten edo Euskal Autonomia Erkidegoan bizi
diren pertsonak.



Azken 10 urteetan lanbide-prestakuntzaren esparru berariazkoan lan-eskarmentu
handiagoa lortu izana egiaztatzea, lan egin den enpres(ar)en ziurtagiri bat eta lanbizitzaren laburpen bat aurkeztuta. Puntu 1 emango da lan egindako egun bakoitzeko.



Enplegu eskatzaile gisa izena emateko data, zaharrenetik berrienera.



Gorabeheren bat izanez gero, aurreinskripzio eskabidea egiteko aurkezten den unearen
arabera zehaztuko da lehentasuna.

10 egun balioduneko epea dago, aurreinskripzioaren hurrengo egunetik hasita ,
baztertzea eragin duen akatsa edo omisioa zuzentzeko aurkeztu diren dokumentazioan.
Aurrreinskripzio epealdia amaitu ondoren, onartutakoen eta baztertutakoen behinbehineko zerrendak argitaratuko dira, eta 5 eguneko (baliodunak) epea egongo da,
Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoko iragarkien taulan iragarkia txertatzen
denetik, erreklamazioak egiteko, egokitzat joz gero. Epe hori igaro ondoren, ez zaie
erreklamazioei erantzungo.
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Behin erreklamazioak ebatzi ondoren, prozeduran onartutako lagunen behin betiko
zerrendak argitaratuko dira, eta horiek aholkularitza-faserako izena emango dute.
Desadostasunak iraungo balu, Gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da,
egokitzat joz gero.
Aholkularitzarako Izena Ematea
Prozedurarako onartua izanez gero, aholkularitza-faserako izena eman behar da
deialdian baimendutako zentro batean. Ondoren ,tasak ordaindu edo ordainketaren
salbuespena justifikatu behar da dagokion epean.
Datak edo epea betetzen ez badira, prozeduran parte hartzearen erretiratzea ekarriko du.
Ebaluaziorako Izena Ematea
Aholkularitza fasea bukatu ondoren, ebaluaketarako izena ematea burutu behar duzu;
izen emate honetan, ebaluatua izan nahi duzun Konpetentzi Atalak zehaztu behar
dituzu. Aholkularitzako fasean jasotako Ebaluaziorako Izena emateko Gomendioak
har ditzakezu erreferentzitzat.
Ondoren ,tasak ordaindu edo ordainketaren salbuespena justifikatu behar da
dagokion epean.
Datak edo epea betetzen ez badira, prozeduran parte hartzearen erretiratzea ekarriko
du.
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