
Administrari Laguntzaileko lanpostu bat, denbora 
partzialekoa, Nafarroako Euskal Pilota Federakuntzan 
estaltzeko deialdia. 

OINARRIAK 

1.- Deialdia iragartzen da Administrari Laguntzaileko lanpostu bat, aukeraketa-
proben bitartez, lanaldi partzialean (asteroko 30 ordu) estaltzeko, Nafarroako 
Euskal Pilota Fererakuntzan.  

2.- Lan-eguna, ordainketak, prestazio laborala eta frogaldia.  

Laneko egunean, goizezr eta/edo arratsaldez, astelehenatik ostirala arte 
ordutegian izango da. Ordainketak, garatzeko lanak eta frogaldia, izango dira 
egokiak Enpresetako eta Zerbitzuetako Entitate Pribatu Kudeatzaileetako 
Hitzarmen Kolektiboko eta Jabetza Nafarroako beste Entitate batzuen Kiroletako 
Hornikuntzetako 5 Talderako ezarrita. 

3.- Parte-hartzaileen baldintzak.  

Eskari-aurkezpen epea bukatzen duen datan, izangaiek hurrengo baldintzak 
bildu behar izango dituzte: 

a) Espainiarra edo Europar Batasuneko edo Europako Erkidegoak ospatutako 
eta Espainiak berretsitako Nazioarteko Itunen aplikazio-eremuan, langile-
zirkulazio librea begiesten dutenen, sartutako Egoeraren nazionaleko Estatu 
Kidearen nazionala izatea.  

 
Parte izan ahal izango dute espainiarren eta Europar Batasuneko edo, baldin eta 
ez badaude eskubidetik bananduta, aipatutako Nazioarteko Itunek, baita ere bere 
ondorengo ahaideek eragindako Egoeren beste Estatu Kide batzuen nazionalen 
ezkontidea eta, legezko banantzerik ez denean bitarteko, bere ezkontidearenak 
ere gazteagoak hogeita bat urteko edo zaharragoak bere gastuetarako bizi duten 
aipaturiko adineko. 

b) Konplimenduak hamasei urtetan izatea eta nahitaezko erretirorako ezarritako 
adina ez gainditzea.  

c) D.B.H-tako Graduatuko tituluaren edukitzean aurkitzea., edo Bachiller,Bup, 
eskari-aurkezpen epea amaitzen duen datan, Gradu Ertain edo baliokideko 
Lanbide-Heziketa.  

d) Edukiera fisiko eta psikikoa edukitzea beharrezkoak funtzio egokien 
ariketarako.  

Aurreko baldintzak betetzea, ulertzeaz gain eskaera-aurkezpen epearen amaitze 
datara kontatuta, mantendu behar izango du hautaketa-prozeduran zehar eta 
kontratazio-aldian zehar. 

4.- Eskariak.  



4.1. Deialdian parte hartu ahal izateko eskariak izan behar izango dira, C/ Juan 
de Labrit, s/n. Iruñea Nafarroako Euskal Pilota Federakuntzaren egoitzan,.  

Eskariak I Eranskinean dagoen modeloari estutu behar izango zaizkio. 

Parte-hartze eskarian, izangaiek adierazi behar izango dute biltzen dituztela 
guztiak eta eskatutako baldintzetako bakoitza, eskari-aurkezpenerako 
seinalatutako epearen muga-egun datari kontatuta. Parte-hartze eskariarekin 
batera izangaiek eman behar izango dituzte. 

Nortasun Agiri Nazionaleko edo izangaiaren, baita ere tituluko identitatea 
akreditatzen duen dokumentuko fotokopia eta bigarren oinarrian eskatutako 
gainerako baldintzak. 

4.2. Minusbalioarekin izangaiek parte-hartze eskaria, minusbaliatu-baldintzaren 
egiaztapena, organo eskudunak igorrita, erantsi behar izango dute. Halaber, 
eskatu ahal izango dituzte denbora-egokitzapen posibleak eta hauek 
beharrezkoak diren ariketen errealizaziorako baliabideak, zeinen kasuan 
eskarian adierazi behar izango duten eta gainera, pairatzen duten minusbalioa 
eta eskatutako egokitzapenak orrian aparte adierazi. 

5.-Eskari-aurkezpen epea.  

Eskaera-aurkezpen epean izango da hogei egun naturaleko oraingo Deialdiaren 
argitalpenekorako hurrengotik aurrera zenbatuta, Kirol Etxeko Iragarki-Taulan, 
Kirol eta Gazteriako Institutu Nafarrarenean, NEPF-ekoan eta eta bere Weban. 

6.- Azkarra onartuta.  

Eskaera-aurkezpen epean igarota, NEPP-eko Lehendakariak onartuko du 
onartutako eta kanpo utzitakotako behin-behineko zerrenda, publiko iragarki-
taulan eta NEPF-aren Webean egingo dena.  

Aipaturiko datatik aurrera eta hurrengo bost egun balioduneko epea barru, 
izangaiek kexak egin ahal izango dituzte edo bere eskariaren akatsak konpondu. 

7.-Kalifikazio-epaimahaia.  

7.1. Kalifikazio-Epaimahaia hurrengo kideek osatuta egongo da:  

Lehendakaria: Miguel Pozueta Uribe-Echeverria jauna, NEPF-eko, edo uzten 
duenarengako FNPV-eko Zuzendariko Lehendakaria.  

Batzordekidea: B.Juan Oyarzun Biurrun, NEPF-eko Kudeatzailea.  

Batzordekide-Idazkaria: Alfredo San Miguel Díaz Jauna, NEPF-aren Lehiaketako 
Epaile Paregabea. 

7.2. Auzitegia hautaprobak baino lehen izan behar izango da.  

Auzitegia ezin izango da izan ez asistentzia gabe jokatu, gutxienez, bere kideen 
gehiengo osoa. Halaber, baliozko osaketarako eta Auzitegiaren emanaldietarako 
Lehendakariaren eta Idazkariaren presentzia eskatuko da. 



7.3. Auzitegiak interpretazioari eta deialdiaren oinarrien aplikazioari dagokienez 
pentsa ditzaketen kontu guztiak ebatziko ditu gehiengoagatik.  

7.4. Auzitegiak aholkulari trebeak gehitu ahal izango ditu probarako. Aipaturiko 
aholkulariak bere espezialitate teknikoen ariketara mugatuko dira eta Auzitegiari 
lagunduko diote oinarriarekin soilik hauetara. 

8.- Garapena eta hautapen-prozesuaren balioespena.  

8.1.- Izango da hainbat erantzun-aukerarekin, haietako soilik bat baliozkoa 
izango denekin, ahozko gaitasunen gainean, zenbakizko, erantzutea galdera 
galdeketa batera ortografikoak eta informatikako ezaguera orokorrak: Word eta 
Excel. Erantzun okerrak zigortuko dituzte  

Auzitegiak probaren iraupen maximoa beraren hasiera baino lehen jarriko du. 

8.2. Hautaproba 60 puntuko maximoarekin kalifikatuko da, gutxienez heltzen ez 
diren izangai haiek, 30 puntu, kanporatuta geratuz hau, probari esleitutako 
puntuazio handienaren erdia, da.  

8.3. Probetarako deialdia egingo da izangaiek Nortasun Agiri Nazionalaz 
hornituta agertu behar izango duten dei bakarraren bitartez. Agertzen ez diren 
izangaiak kanporatuta geratuko dira. 

9.- Euskara-proba eta elkarrizketa pertsonala.  

Aurreko proba gainditzen duten izangaiek pasatuko dute euskara ezaguera 
proba, aukerakoa izango den, eta 20 puntuko maximoarekin eta 20 puntuko 
maximoarekin kalifikatuko den elkarrizketa pertsonalarekin kalifikatuko dena. 
Aipaturiko probek ez dute izaera kanporatzailerik izango.  

10.- Nahiko-erlazioa eta deia.  

Nafarroako Euskal Pilota Federakuntzak kontratatuko du lehen sailkatuta, eta 
puntuazioaren aginduagatik, ordezpenetarako edo zerbitzuaren beharretarako 
sailkatutako hurrengoak kontratatu ahal izango ditu. 

Iruñea, 2017ko Martxoaren 31.– Nafarroako Euskal Pilota Federakuntzaren 
Lehendakaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I ERANSKINA 

Jaun/Andre 

 Jaiotze data Naturala 

Nazionalitatea Helbidea (kalea, zenbakia, pisoa) 

Posta zbk / herria Mobikor zbkia Teléfono zbkia 

 

ERAKUSTEN DU: 

Gaixotasunak ez karguaren ariketarako ezgaitzen duen akats fisiko edo 
psikikoak ez duela sufritzen.  

Inkurso-rik indarreko antolamenduetan ezarritako ezgaitasunetako inongoan ez 
dagoela.  

Deialdian eskatutako tituluaren edukitzean dagoela. Biltzen dituela guztiak eta 
eskatutako baldintzetako bakoitza, eskari-aurkezpenerako seinalatutako 
epearen muga-egun datari kontatuta.  

Bai/ez eskatzen du euskara-proba egitea. Egokia dena ezabatzea. 

ESKATZEN DU:  

Onartuta izatea, Nafarroako Euskal Pilota Federakuntzaren Administrari 
Laguntzaileko, lanaldi-erdian lanpostu bat, iragarki-taulan eta NEPF-aren 
Webean argitaratuta ko, aukeraketa|-proben bitartez, 2017ko Martxoaren 31n 
estaltzeko deialdira  

Iruña,20…… ko ...............................ren ….......  

(Sinadura) 

 


