ESKABIDEA, ALDI BATERAKO KONTRATAZIOETARAKO
DEIALDIAREN DATUAK
Lanpostua
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua. Zk.:

Eguna

DATU PERTSONALAK
Deiturak eta izena
NANa

Nazionalitatea

Jaioteguna

Helbidea (kalea, zenbakia, atea...)
Herria
Posta kodea

Probintzia

Telefonoak (3 gehienez)
Helbide elektronikoa
DESGAITASUNA FROGATZEA (BIDEZKO DENEAN)



Desgaitasuna dut, eta eskabidearekin batera aurkezten dut horren ziurtagiria.



Desgaitasuna dut, eta, horrenbestez, azaltzen dudan egokitzapena eskatzen dut (beste orri batean zehazturik dago zein
egokitzapen eskatzen ditudan, eta zergatik).

EUSKARAZKO LANPOSTUAK (DEIALDIAN HALAKORIK BADAGO)
Euskaraz jakin beharra duten lanpostuak ere aukeratu ahal izatea eskatzen dut, eta, horretarako, honako hau adierazten dut:



Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren C1 mailaren pareko titulua dudala, eta, horretarako, hori
frogatzen duen dokumentazioaren fotokopia eransten dudala.



Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren B2 mailaren pareko titulua dudala, eta, horretarako, hori
frogatzen duen dokumentazioaren fotokopia eransten dudala.



Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren B1 mailaren pareko titulua dudala, eta, horretarako, hori
frogatzen duen dokumentazioaren fotokopia eransten dudala.



Euskara maila neurtzeko proba egitea eskatzen dudala.

HALABER, HONAKO HAU ADIERAZTEN DUT
Lanpostuaren eginkizunetan aritzeko behar den gaitasun fisikoa eta psikikoa badudala.
Ez nagoela eginkizun publikoetan aritzeko ezgaitua edo gabetua, ezta administrazio publikoren baten zerbitzutik bereizia ere.
Deialdian eskatzen diren tituluak baditudala eta deialdiko baldintza guztiak betetzen ditudala eskabideak aurkezteko epea bukatzen
den egunean.



Ez dut Espainiako nazionalitatea. Zin egin edo hitzematen dut
(e)ko (jatorrizko herrialdea
idatzi) Funtzio Publikoan aritzea eragozten didan diziplina zehapen edo kondena penal baten menpe ez nagoela.

ESKABIDE HAU BETEZ:
ESKATZEN DUT onar nazatela eskabidean aipatutako hautaproba hauetan. AITORTZEN DUT, nire erantzukizunpean, eskabidean
jasotako datu guztiak egiazkoak direla eta hautaketarako eskatzen diren baldintza guztiak betetzen ditudala, baita deialdian bereziki
eskatzen direnak ere. Hitza ematen dut, orobat, eskabide honetan agertzen diren datuen gainean eskatzen zaizkidan frogagiriak
aurkeztuko ditudala.
DATUEN KONTSULTA

 BAIMENA EMATEN DIOT hautaketa- eta kontratazio-prozesua kudeatzen duen zentroari Estatuko Administrazio Orokorraren
eta beste administrazio publiko batzuen datu-baseetan sartzeko, betiere konfidentzialtasuna bermatuz, soil-soilik egiaztatu ahal
ditzan sexu-delituengatiko zigor-aurrekarien datuak, eskabide honetan jasotakoak.
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 EZ DIOT BAIMENA EMATEN, arrazoi honengatik:

Hautaketa- eta kontratazio-prozesua kudeatzen duen zentroak izapidea ebazteko datu egokiak kontsultatuko ditu, identifikazio
pertsonalari eta titulazio akademikoei dagokienez.



EZ DIOT BAIMENA EMATEN, arrazoi hauengatik:

Tokia eta eguna

Sinadura

Agiri honetan jasotako datuak eta Administrazioarekiko zerbitzu-harremana kudeatzeko beharrezkoak diren beste agiri batzuetan jasotzen direnak
datuen fitxategi automatizatu batean sartuko dira. Nafarroako Gobernuko Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiari dagokio horiek zuzen erabiltzea,
eta hark bermatzen du datuen konfidentzialtasuna. Datuen titularrari jakinarazten zaio datuak ikusi, zuzendu, ezabatu eta haien aurka jotzeko
eskubidea eta legediak aitortzen dituen gainerakoak erabiltzen ahal dituela edozein unetan eta horretarako helbide honetara jo ahalko duela:
Nafarroako Gobernuko Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia, Karlos III.a 2, 31002, Iruña.

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua.
Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia.
Karlos III.aren etorbidea, 2, 31002, Iruña.
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