LEGAZPIKO UDALA: LIBURUTEGIKO LAGUNTZAILE ETA KULTURAKO
ADMINISTRARI PLAZA BAT HORNITZEKO HAUTAKETA PROZESUA.
OPOSIZIOALDIAREN INGURUKO JAKINARAZPENAK: HIRUGARREN ARIKETA
EGITEKO EGUNA, ORDUA ETA TOKIA:

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 gaitasungaitasunak neurtu ahal izango dira, bai eta jarrera- edo nortasun-gaitasunak ere.
Epaimahaiak lanpostuaren arabera egokitzat jotzen dituen tresna motak (testak,
talde-dinamikak, elkarrizketak, rol-jokoak, eta abar) erabili ahal izango dira.
Ariketa honetan ebaluatuko diren funtsezko gaitasunak honako hauek izango dira:
1. Komunikatzeko gaitasuna eta enpatia.
2. Talde-espiritua eta negoziatzeko gaitasuna.
3. Zentzu pedagogikoa eta jakin-min intelektuala.
4. Azkar erantzuteko eta egokitzeko gaitasuna.
5. Interesa, iniziatiba eta sortzeko eta ekarpenak egiteko gaitasuna.
Azkenean ebaluatuko diren gaitasunak epaimahaiak zehaztu eta argitaratuko ditu
ariketa hori noiz egingo den zehaztuko duen informazio-oharrean.

Bertan jasotakoari jarraituz, derrigorrez egin beharreko ariketak izango dira:
1.- Lehengo test izaera izango duen ariketa izangai guztiek batera egingo dute:
2022eko ekainaren 23an goizeko 09:00tan, Udal Liburutegian (Latxartegi 3,
Legazpi).
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Gehienez 20 punturekin baloratuko da.

Bertan aztertuko diren gaitasunak honako hauek dira:
Pertsona barruko arloa
Pertsonen arteko arloa
Zereginen garapen arloa
Ariketa honek 10 puntuko balioa izango du.
2.- Elkarrizketa jarraian egingo da Udal Liburutegian (Latxartegi 3, Legazpi),
banan-banan. Hurrenkera eta ordutegia jarraian azaltzen dugu:
10:00-10:40: ***4713**
10:40-11:20: ***3343**
11:20-12:00: ***5945**

Izangai bakoitza, dagokion ordua baino 10 minutu lehenago bertaratuko da
elkarrizketa tokira.
Bertan aztertuko diren gaitasunak honako hauek dira;
1) Etengabeko irakaskuntza eta ezagutza teknikoak
2) Ebaluazio eta analisi gaitasuna (pentsamendu analitikoa)
3) Produktibitatea eta proaktibitatea
4) Lankidetza eta errekerimenduei erantzutea
5) Komunikazio eraginkorra eta enpatia
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