
 

 

 
I. ERANSKINA 

 
AUDITOREA 

 
 
 
LAN POLTSEN TIPOLOGIA ETA LEHENTASUNA eta MEREZIMENDUEN 
BALORAZIOA. 
 
PROZESUAN ZEINAHI LANPOLTSETAN PARTE HARTU AHAL IZATEKO BEHARREZKO 
BETEKIZUNA: HKEEn lanpostuak betetzeko oposizio atala zuen deialdiren batean 
esku hartu izatea eta bertan, gutxienez azterketaren bat gainditu izatea. 
 

1.- 1. lehentasuneko lan poltsa: BEHARREZKO BETEKIZUNA: HKEEn karrerako 
funtzionario edo bitarteko funtzionario modura plazak betetzeko, 1995az 
geroztik oposizio atala duen deialdiaren bat gainditua duten 
izangaiak. 

Eskuratu daitezkeen merezimenduen puntuaketa guztira 100 puntukoa izango da, 
ondoko idatz-zatiei emandako baloraketaren arabera: 

1.a.- HKEEn karrerako funtzionarioen plazak betetzeko 2006ko urtearen 
azken deialdiaren oposizio atala gainditu izatea, 35 puntu arte izangai 
bakoitzak bi ariketa teoriko eta praktikoen multzoan eskuratu zuen 
puntuaketarekiko proportzionala (euskara kanpo utzita).  

1.b.- HKEEn bitarteko funtzionarioen plazak betetzeko 2002ko urtearen 
azken deialdiaren oposizio atala gainditu izatea, 10 puntu arte izangai 
bakoitzak ariketan eskuratu zuen puntuaketarekiko proportzionala 
(euskara kanpo utzita).  

1a eta 1b idatz-zatien baturaren gehiengoa 45 puntukoa izango da 

1.c.- Esperientzia.- HKEEn auditore atxikitu a edo b lanpostuan zerbitzu eman 
izateagatik.- 40 puntu arte, 0,5 puntu lan egindako hilabete oso bakoitzeko, 
eta horrela zenbatuko da 30 eguneko zatikia. 

1.d.- Euskara:  

 3. hizkuntza eskakizuna - 15 puntu 

 2. hizkuntza eskakizuna - 10 puntu 

 1. hizkuntza eskakizuna - 5 puntu 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.- 2. LEHENTASUNEKO LAN POLTSA: BEHARREZKO BETEKIZUNA: HKEEn 
karrerako funtzionario plazak betetzeko azken deialdian esku hartu izatea eta 
bertan, azterketa bat gainditu izatea. 

Eskuratu daitezkeen merezimenduen puntuaketa guztira 100 puntukoa izango da, 
ondoko idatz-zatiei emandako baloraketaren arabera: 

2.a.- HKEEn karrerako funtzionarioen plazak betetzeko 2006ko urtearen 
deialdian azterketa teorikoa gainditu izatea, 45 puntu arte izangai 
bakoitzak ariketan eskuratu zuen puntuaketarekiko proportzionala. 

2.b.- Esperientzia.- HKEEn auditore atxikitu a edo b lanpostuan zerbitzu eman 
izateagatik.- 40 puntu arte, 0,5 puntu lan egindako hilabete oso bakoitzeko, 
eta horrela zenbatuko da 30 eguneko zatikia.  

.- Euskara:  

3. hizkuntza eskakizuna - 15 puntu 

 2. hizkuntza eskakizuna - 10 puntu 

 1. hizkuntza eskakizuna - 5 puntu 



 

 

 

II. ERANSKINA 

 

LETRATUAK 

 
 
 

LAN POLTSEN TIPOLOGIA ETA LEHENTASUNA eta MEREZIMENDUEN 
BALORAZIOA. 
 
PROZESUAN ZEINAHI LANPOLTSETAN PARTE HARTU AHAL IZATEKO BEHARREZKO 
BETEKIZUNA: HKEEn lanpostuak betetzeko oposizio atala zuen deialdiren batean 
esku hartu izatea eta bertan, gutxienez azterketaren bat gainditu izatea. 
 

1. LEHENTASUNEKO LAN POLTSA: BEHARREZKO BETEKIZUNA: HKEEn 
karrerako funtzionario edo bitarteko funtzionario modura plazak betetzeko, 
1995 baino beranduago oposizio atala duen deialdiaren bat gainditua duten 
izangaiak. 

Eskuratu daitezkeen merezimenduen puntuaketa guztira 100 puntukoa izango da, 
ondoko idatz-zatiei emandako baloraketaren arabera: 

1.a.- HKEEn karrerako funtzionarioen plazak betetzeko 2006ko urtearen 
azken deialdiaren oposizio atala gainditu izatea, 35 puntu arte izangai 
bakoitzak bi ariketa teoriko eta praktikoen multzoan eskuratu zuen 
puntuaketarekiko proportzionala (euskara kanpo utzita).  

1.b.- HKEEn karrerako funtzionarioen plazak betetzeko 2001eko urtearen 
deialdiaren oposizio atala gainditu izatea, 20 puntu arte izangai bakoitzak 
oposizio ataleko ariketetan eskuratu zuen puntuaketarekiko 
proportzionala (euskara kanpo utzita). 

1.c.- Bitartekotasunez letratu postuak betetzeko 1995eko urtearen 
deialdiaren oposizio atala gainditu izatea, 10 puntu arte izangai 
bakoitzak ariketan eskuratu zuen puntuaketarekiko proportzionala. 

1a, 1b eta 1c idatz-zatien baturaren gehiengoa 45 puntukoa izango da 

1.d.- Esperientzia.- HKEEn letratu lanpostuan zerbitzu eman izateagatik.- 40 
puntu arte, 0,5 puntu lan egindako hilabete oso bakoitzeko, eta horrela 
zenbatuko da 30 eguneko zatikia.  

1.e.- Euskara:  

 4. hizkuntza eskakizuna - 15 puntu 

 3. hizkuntza eskakizuna - 13 puntu 

 2. hizkuntza eskakizuna - 10 puntu 

 1. hizkuntza eskakizuna - 5 puntu 

 



 

 

 

 

 

2. LEHENTASUNEKO LAN POLTSA: BEHARREZKO BETEKIZUNA: HKEEn 
karrerako funtzionario plazak betetzeko 1995az ondoko deialdiren batean 
esku hartu izatea eta bertan, azterketa bat gainditu izatea. 

Eskuratu daitezkeen merezimenduen puntuaketa guztira 100 puntukoa izango da, 
ondoko idatz-zatiei emandako baloraketaren arabera: 

 
MEREZIMENDUAK: 

2.a).-. HKEEn karrerako funtzionarioen plazak betetzeko 2006ko urtearen 
deialdian azterketaren bat gainditu izatea, 30 puntu arte izangai bakoitzak 
ariketan eskuratu zuen puntuaketarekiko proportzionala. 

2.b.- HKEEn karrerako funtzionarioen plazak betetzeko 2001eko urtearen 
deialdian azterketa bat edo gehiago gainditu izatea, 15 puntu arte ariketa 
bakoitzarengatik, izangai bakoitzak ariketan eskuratu zuen 
puntuaketarekiko proportzionala.  

2a eta 2b idatz-zatien baturaren gehiengoa 45 puntukoa izango da 

2.c.- ESPERIENTZIA.- HKEEn letratu lanpostuan zerbitzu eman izateagatik.- 40 
puntu arte, 0,5 puntu lan egindako hilabete oso bakoitzeko, eta horrela 
zenbatuko da 30 eguneko zatikia.  

2.d.-Euskara:  

 4. hizkuntza eskakizuna - 15 puntu 

 3. hizkuntza eskakizuna - 13 puntu 

 2. hizkuntza eskakizuna - 10 puntu 

 1. hizkuntza eskakizuna - 5 puntu 

 

 

 


