INSKRIPZIO ELEKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK - 2014KO
KONTRATAZIO ZERRENDAK
(1) Osakidetzako web-era sartzeko, tekleatu zure nabigatzailean helbide hau:
http://www.osakidetza.euskadi.net

(2) Sakatu “Profesionala naiz” -> “Giza Baliabideak”.

(3) Sakatu “Hautaketa eta horniketa” -> “Aldi baterako kontratazioa” -> “2014ko kontrataziozerrendak”.
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(4) Hautatu hizkuntza.

(5) Sakatu “Eskabidea”.

(6) Adieraz ezazu identifikazio-dokumentu mota, idatzi zure identitate-zenbakia letra eta guzti eta
hautatu izena eman nahi duzuneko kategoria.
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(7) Tekleatu zure pasahitza. Erabili 2011ko EPErako erabili zenuen pasahitza bera, edo bertan parte
hartu ez bazenuen erabil ezazu 2011ko kontratazio-zerrendetakoa. Pasahitza gogoratzen ez baduzu
orrialde honetan eska dezakezu bere garaian eman zenigun posta elektronikora bidaltzeko pasahitza.
Aurreko ataletan ez bazaude, aplikaziora lehen aldiz sartzean adieraziko zaizun pasahitza erabili
beharko duzu.

(8) Sakatu “Eskabide egin” laukitxoan.
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(9) Osatu 1. urratsa zure datu pertsonalak beteta eta gero sakatu “Jarraitu”

(10) Bakanteen zerrendan (interinitateak) izena emateko, hautatu osasun barruti bat, bi edo hirurak.
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(11) Ordezkapenen zerrendan izena emateko, hautatu gutxienez Zerbitzu Erakunde bat. Gehienez 2
aukera ditzakezu.
Zerbitzu Erakunde bakoitzean 2 hautaketa-mota egin ditzakezu:
a) Osoa. Erakunde bateko zentro guztiak aukeratzen dituzu.
b) Partziala. Erakunde bateko zentro batzuk bakarrik aukeratzen dituzu, eta gehienez 1etik 5era
aukera ditzakezu.
Osoa. Erakunde bateko zentro guztiak aukeratzeko, hautatu Erakundea bakarrik. Ez duzu pasatu
behar “Eskainiak” ataleko zentro bat ere “Hautatuak” atalera.
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Partziala: Erakunde bateko zentroren bat bakarrik aukeratzeko, hautatu Erakundea eta pasatu zuk
nahi dituzun zentroak (gehienez 5) “Eskainiak” ataletik “Hautatuak” atalera. Horretarako, erabili
pantailaren eskuineko aldean dauden botoiak, goranzko eta beheranzko geziak dituena.

Jarraian, markatu “Zinpean edo promes eginez adierazten dut” laukitxoa eta sakatu “Baieztatu”
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Agindutako pausu guztiak ongi jarraitu badituzu, eskabidea automatikoki erregistraturik geldituko
da Osakidetzako sistema informatikoan, eta une horretan bertan inprimatu ahalko duzu
inskripzioeskabidearen egiaztagiria, baina hori zuretzat da, ez duzu Osakidetzan entregatu behar.
Hala ere, inskripzioa egiteak ez du esan nahi kontratazio-zerrendetan onartuta zaudenik jada.
Horretarako, baldintza guztiak betetzeaz gain, zure curriculum vitaen sartu beharko zara eta
aurkeztu dituzun titulazio akademikoa, euskera eta esperientzia egiaztatu beharko dituzu bertan.
Hala behar izanez gero, titulazio akademikoari buruzko datuak bete beharko dituzu, eta/edo balidatu
gabe dagoela badio, kopia konpultsatua entregatu beharko duzu inskripzio-epean.
Dokumentu honetako hurrengo orrialdeetan azaltzen da zer pausu eman behar diren kontsulta
pertsonalizatuetara sartzeko eta hortik curriculumera.
(12) Hala behar izanez gero, errepikatu dokumentu honetako 1etik 4ra bitarteko ataletan emandako
pausuak. Sakatu “Kontsulta pertsonalizatuak” atalean eta tekleatu zure NAN/AIZ (letra ahaztu
gabe).
(13) Identifikatu zaitez zure sarbideko pasahitza tekleatuz.
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(14) 11. puntura arteko pausuak ongi jarraitu badituzu, pantailan “kontsulta pertsonalizatuen
menua” agertuko zaizu. Bertan, egindako eskabidea kontsultatu, aldatu eta baliogabetu ahal duzu,
eta zure curriculumera ere sar zaitezke, "Ikusi curriculuma" atalean sakatuta.
(15) Sakatu “Sartu/Aldatu” aukeran.
(16) Sakatu “Sartu curriculum vitaen” laukitxoan.
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(17)Lehenik, “Prestakuntza" -> "Titulazio Akademikoa" atala egiaztatu behar duzu.
3 kasu gerta daitezke:
a) Kategoriarako eskatzen den titulazioa jada erregistratuta eta balidatuta egotea. Hala bada, ez
duzu titulazioa erregistratu behar ez entregatu behar.

b) Kategoriarako eskatzen den titulazioa jada erregistratuta egotea baina balidatu gabe. Hala
bada, titulazioaren kopia konpultsatua entregatu behar da onartua izan zaitezen.
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c) Kategoriarako eskatzen den titulazioa erregistratu gabe egotea. Hala bada, titulazioa
erregistratu egin behar da eta titulazioaren kopia konpultsatua entregatu onartua izan
zaitezen. Erregistratzeko ”Titulazio Akademikoa” atalean dagoen "Gehitu" aukera sakatu
behar duzu.

Eta jarraian honako hauek zehaztu beharko dituzu: titulazioa eta eskatzen diren datu guztiak
(“unibertsitatea/zentroa”, “bidaltze-data”, esaterako) eta izartxo batez markatutako beste edozein
datu.
Sakatu “Gorde” aukeran titulazioa gehitzeko.

Orain, zure curriculumean gehitutako titulazioa “balidatu gabe“ moduan agertuko da. Eta kopia
konpultsatua inskripzio-epean entregatu beharko duzu Osakidetzak balidatu dezan.
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(18) Zure curriculumeko hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko, sakatu “Prestakuntza” -> “Euskera”.
Bertan 1., 2., 3. edo 4. HE eta noiz atera den ageri bada, horrek esan nahi du Osakidetzak jakin
badakiela zuk dagokion hizkuntza-eskakizuna duzula. Beraz, ez duzu hizkuntza-eskakizuneko
agiririk entregatu behar.
Hizkuntza-eskakizun bat lortu baduzu baina atal horretan ez bada ageri, kopia entregatu behar duzu
inskripzio-epean. Zuk zeuk ezin duzu hizkuntza-eskakizuna gehitu zure curriculumean.

(19) Administrarien eta administrari laguntzaileen kategorietan, egiaztatu ea badauden zure
curriculumean “nahitaez betebeharreko IT Txartelak“. Ez duzu IT-Txartel bat ere entregatu behar,
baldin eta “nahitaez betebeharrekoren bat” falta ez bazaizu. Ez duzu zertan entregatu nahitaez
betebehar ez den ITTxartelik, ez eta 2011ko EPEko meritu moduan prestakuntzarekin lotutako
bestelakorik ere.

(20) Azkenik, egiazta itzazu zure curriculumean ageri diren egindako zerbitzuak.
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Horretarako, sakatu atal honetan: “Esperientzia Profesionala” -> “Osakidetzan Erregistratutako
Zerbitzuak”, “Gainerako Administrazioetan Erregistratutako Zerbitzuak”. Zure curriculumean ageri
ez den lan-esperientziarik baduzu, entregatu ziurtagiri originala inskripzio-epean.
Gogoan izan esperientzia konputatzeko bukaerako data 2011ko EPEko inskripziorako azken eguna
izango dela. Beraz, data horretatik aurrerako esperientziarik ez da aurkeztu beharko, ez baitu
konputatuko.
Bestalde, 2011ko EPEarekin lotutarik ez duten kategoriei dagokienez, esperientzia konputatzeko
bukaerako data 2014ko Lan-Poltsetako izena emateko azken eguna izango da.
Deitutako kategorien eranskina kontsulta ezazu bukaerako data zehatza jakiteko.
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