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       INFORMAZIO OHARRA

1) Izena emateko epea irekita:

NOIZ: 2023ko urtarrilaren 25etik otsailaren 21era arte.

NON: Eskaera bi modutan aurkeztu dezakezu:

1. Internet bidez aurkeztea aukeratzen baduzu, Udaleko web 
orriko “Lan Eskaintza” atalean sartu behar duzu: 
www.donostia.eus

Orrialde hau irekitzen duzunean, beharrezkoa izango da 
ziurtagi digitalaren bidez identifikatzea:

Eskaera bukatuta egongo da 
elektronikoki sinatzen duzunean.

 

BARNE ZERBITZU OROKORREN LAGUNTZAILEA
lanpostuaren deialdia

Ziurtagiri digitalaren
Udalak jakingo du

eskaera egiten duena
zu zarela.
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Eskaera erregistratuta geldituko da 
erregistro zenbaki batekin, beheko 
irudian horiz markatutako adibidean 
bezala:

2. Eskaera presentzialki aurkeztea aukeratzen baduzu, Udal-
info-ko bulegoetara joan zaitezke:

Bulegora joan aurretik, hitzordua eskatu behar duzu 
webgunean edo 010era deituta (astelehenetik ostiralera)

BETEKIZUNAK:

Parte hartu ahal izateko 2 baldintza bete behar dituzu:

● Ehuneko 33ko edo gehiagoko desgaitasun-maila 
aitortua izatea.

● Bakarrik edo gehienbat adimen-desgaitasuna izatea.
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AURKEZTU BEHARREKOAK:

1. Ondo betetako eskaera (presentzialki egiteko inprimakia 
dokumentu honekin batera argitaratzen da).

2. Administrazioaren ziurtagiria, ehuneko 33ko desgaitasun-
maila  edo handiagoa duzula aitortzen duena.

Udalari baimena eman diezaiokezu egiazta dezan 
(eskabidean bertan baimendu dezakezu).

Kasu horretan, ez da beharrezkoa izango ziurtagiria 
eskabidearekin batera aurkeztea.

3. Adimen-desgaitasuna duzula egiaztatzen duen irizpena. 

Honetarako ere Udalari baimena eman diezaiokezu 
egiazta dezan (eskabidean bertan baimendu 
dezakezu).

Kasu horretan, ez da beharrezkoa izango ziurtagiria 
eskabidearekin batera aurkeztea.
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2) Materiala eskuragarri:

Klik bakarra eginez, honako material hau duzu eskuragarri:

◦ Proba teorikoa prestatzeko gaitegia eta ariketak

◦ Deialdiko Oinarrien laburpena

◦ Ikasketa errazteko gomendioak

Honako helbide hau idatziz aurkitu dezakezu:

https://labur.eus/4AbFL

Gainera, material hori eskuratu dezakezu hurrengo pausuak 
jarraituta:

1) Sartu www.donostia.eus orrialdeko “Lan 
eskaintza” atalean.
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2) Klikatu borobil horia ikusten duzuen tokian:
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Informazio garrantzitsua:

Egindako eskaerak kontsultatu 
daitezke web orrian dagoen “Nire 
karpetan”:

Elektronikoki sinatzeko Idazki 
Desktop-en azken bertsioa instalatuta 
eduki behar da.

Ez baduzu, pantaila hau agertuko 
da. Horiz markatuta dagoen 
estekan deskargatu izango duzu: 

Errore hau ere ager daiteke.

Kasu
horretan,
aurreko
puntuan
bezala jokatu
behar duzu
eta Idazki
Desktop
azken
bertsioa
deskargatu.
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