
LEGAZPIKO UDALA
Oposizioaldiaren inguruko jakinarazpenak

Deialdi honetan parte hartzeko eskaera egin dutenei jakinarazten zaie: 
1.- Hautaketa prozesuan egingo den ariketa, HIRUGARREN ariketa izango dela. Oinarriek 
honako hau diote: 
— Hirugarren ariketa: Gaitasunei buruzko ariketa. Derrigorrezkoa aurreko ariketa gainditu 
duten izangai guztientzat.
Gaitasunak (jarrerak eta/edo gaitasunak) neurtzeko proba bat edo gehiago egingo dira, 
lanposturako hautagaiak egokiak diren baloratzeko. Adimen- eta gaitasun-gaitasunak neurtu 
ahal izango dira, bai eta jarrera- edo nortasun-gaitasunak ere.
Epaimahaiak lanpostuaren arabera egokitzat jotzen dituen tresna motak erabili ahal izango 
dira (testak, talde-dinamikak, elkarrizketak, rol-jokoak, eta abar).
Ariketa honetan ebaluatuko diren funtsezko gaitasunak honako hauek izango dira: lidergoa, 
bikaintasuna/lan-kalitatearekiko konpromisoa, autonomia, ekimena, erakunde-ikuspegia, 
emaitzetarako orientazioa, giza baliabideen zuzendaritza, komunikazio eraginkorra, besteak 
beste. Azkenean ebaluatuko diren gaitasunak epaimahaiak zehaztu eta argitaratuko ditu 
ariketa hori noiz egingo den zehaztuko duen informazio-oharrean.
Gehienez 20 punturekin baloratuko da. 

Bertan jasotakoari jarraituz, derrigorrez egin beharreko ariketak izango dira:

1.- Lehengo test izaera izango duen ariketa izangai guztiek batera egingo dute: 2022ko 
azaroaren 2an goizeko 10:00tan Kultur Etxean (Latxartegi 3, Legazpi).
Bertan aztertuko diren gaitasunak honako hauek dira: 
Egonkortasun emozionala (estabilidad emocional)
Buru irekitasuna (apertura mental)
Erantzukizuna (responsabilidad)

    Ariketa honek 5 puntuko balioa izango du.  

2.- Elkarrizketa. 

Elkarrizketa banakakoa izango da, eta ordu bete inguruko iraupena izango du. 
Hautaketa prozesuko parte hartzaile bakoitza helbide honetara Kultur Etxea (Latxartegi 3, 
Legazpi)  hurbildu beharko da, esleitutako egun eta orduan: 
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Azaroak 7 Azaroak 10

NAN NAN

8:00 ***8594** ***0827**

9:00 ***6747** ***8724**

10:00 ***4821** ***2507**

11:00 ***3432** ***6334**

12:00 ***7246** ***4702**

13:00 ***8173**

Izangai bakoitza, dagokion ordua baino 10 minutu lehenago bertaratuko da 
elkarrizketa tokira. Bertan aztertuko diren gaitasunak honako hauek dira; 
• Komunikazioa (Comunicación)
• Aztertzeko gaitasuna (Capacidad de análisis)
• Plangintza eta antolaketa (Planificación y organización)
• Negoziazioa (Negociación)
• Malgutasuna eta aldaketaren kudeaketa (Flexibilidad y gestión del cambio)
• Laburtzeko gaitasuna (Capacidad de síntesis)
• Lidergoa (Liderazgo)
• Etengabeko hobekuntza (Mejora continua)
• Herritarrei orientazioa ematea (Orientación a la ciudadanía)
• Lankidetza (Colaboración)
Ariketa honek 15 puntuko balioa izango du. 
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