
                                                              
 

2017KO LEKUALDATZE-LEHIAKETA:IZENA EMATEARI BURUZKO INFORMAZIOA 

 

EHAAn, 2017ko azaroaren 27an, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio 

Kontseiluaren Erabakia argitaratu berri da, 2017rako Ente Publikoko Lekualdatze-Lehiaketaren 

irizpide orokorrak onartzen dituena.  

 

2017ko azaroaren 28ko EHAAn Osakidetzako zuzendari nagusiaren azaroaren 10eko 1399, 

1400, 1401, 1402 eta 1403/2017 ebazpenak argitaratu dira. Horien bidez lekualdatze lehiaketa 

deitzen da kategorian hauetan: Familiako FEM- LMAT eta Pediatriako FEM-LMAT; Diplomadun 

sanitarioak; Teknikari espezialista sanitarioak, Teknikari laguntzaile sanitarioak  eta 

Kudeaketako eta Zerbitzuetako langileak. 

 

Deialdi horietako lekualdatze-lehiaketan izena emateko epea hauxe izango da: 2017ko 

azaroaren 29tik 2017ko abenduaren 21eko 14:00ak arte.  

 

2017ko azaroaren 30eko EHAAn Osakidetzako zuzendari nagusiaren 1398/2017 Ebazpena 

argitaratzea aurreikusten da. Horren bidez, Fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide-talde 

lekualdatze lehiaketa deitzen da (Familia mediku fakultatibo espezialistak–LMAT eta 

Pediatriako mediku fakultatibo espezialista –LMAT izan ezik).  

 

Fakultatibo mediko eta teknikoen kategorietan izena emateko epea Familia mediku fakultatibo 

espezialistak–LMAT eta Pediatriako mediku fakultatibo espezialista –LMAT izan ezik) 2017ko 

abenduaren 1eko 14:00etatik abenduaren 26ra artekoa izango da. 

 

Izena emateko eskabidea elektronikoki egin behar da web orriaren bidez: www. 

osakidetza.euskadi.eus, ibilbide honetan: Profesionala/Giza Baliabideak/Hautaketa eta 

Horniketa/2017ko lekualdatze lehiaketa/Eskabidea.  

Ez da beharrezkoa eskabidearen kopia aurkeztea, baina deialdiak eskatutako dokumentazioa 

entregatu behar bada aurkeztu beharko da. 

 

Lekualdatze-lehiaketan onartua izateko eskabide elektronikoko hiru atalak bete behar dira, eta 

deialdiko ebazpenaren 3.6 oinarrian aurreikusten den dokumentazioa aurkeztu. Horretarako, 

Dokumentuak Aurkezteko eredu bat jarri da bertan. Bi jarduera horiek izena emateko epean 

egin behar dira. 

 

Lekualdatze-lehiaketan honako pasahitza erabili behar duzu inskripzio elektronikorako: 

 

- Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko curriculum vitae-ko pasahitza 

 

- Curriculum vitae-ko pasahitzik ez baduzu, aplikazioan sartzen zarenean eskabidea egiteko 

lehen aldiz erabiliko duzuna izango da. Pasahitz hori lekualdatze-lehiaketako hurrengo 

kontsultetarako gogoratu beharko duzu. 

 

Curriculum vitae-ko pasahitza gogoratzen ez baduzu, zure Zerbitzu Erakundeko Giza 

Baliabideetako Zuzendaritzara jo beharko duzu. Eta modu horretan pasahitza lortuko ez 

bazenu, zure nortasuna egiaztatzen duen dokumentu batekin batera posta elektroniko bat 

bidali dezakezu helbide honetara: ll-ct@osakidetza.eus. 

 

 

Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren 29an 


