II. ERANSKINA
ESKABIDEA
ALDI BATERAKO KONTRATAZIOA
DEIALDIAREN DATUAK
Lanpostua
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua.
Zk.:
DATU PERTSONALAK
Lehen
deitura
NANa

Bigarren
deitura
Nazionalitatea

Eguna

Izena
Jaioteguna

Helbidea (kalea, zk., atea...)
Herria
Posta kodea

Probintzia

Telefonoak (3 gehienez)
Helbide elektronikoa
BAIMENA
Baimena ematen diot Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari espedientea tramitatu eta
ebaztearren nire nortasunari (NANa) eta jaiotzari buruz deialdian eskatutako datuak kontsultatzeko
eta egiaztatzeko beste administrazio publiko batzuetan.
Baimena eman ezean, NANaren fotokopia erantsi beharko da.
DESGAITASUNAREN EGIAZTAPENA (BIDEZKO DENEAN MARKATU)
Desgaitasuna dut eta eskabidearekin batera horren frogagiria aurkezten dut.
Desgaitasuna dut, eta, horrenbestez, azaltzen dudan egokitzapena eskatzen dut, adierazten ditudan
arrazoiengatik. (Beste orri batean, desgaitasunaren arrazoiak eta eskatutako egokitzapenak
azalduko dira).
EUSKARAZKO LANPOSTUAK (DEIALDIAN AGERTZEN BADIRA BAKARRIK)
Euskaraz jakin beharra duten lanpostuak ere aukeratu ahal izatea eskatzen dut, eta horretarako honako
hau adierazten dut:
Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren C1 mailaren pareko titulua dudala (2.
eta 3. jakite maila).
Hizkuntza eskola ofizial batean euskarako laugarren ikasmaila edo Nafarroako Gobernuak
antolatutako ikastaroetan bederatzi "urrats" gainditu ditudala (1. jakite maila).
Euskara maila neurtzeko proba egitea eskatzen dudala.
HALABER, HONAKO HAU ADIERAZTEN DUT:
Lanpostuaren eginkizunetan aritzeko gaitasun fisikoa eta psikikoa badudala.
Ez nagoela eginkizun publikoetan aritzeko ezgaitu edo gabetua, ezta administrazio publikoren baten
zerbitzutik bereizia ere.
Deialdian eskatzen diren tituluak baditudala eta deialdiko baldintza guztiak betetzen ditudala, eskabideak
aurkezteko epea bukatzen den egunean.

Ez dut Espainiako nazionalitatea. Zin egiten edo hitzematen dut ez dudala
(jatorrizko herrialdea) funtzio publikoan sartzeko diziplina zehapenik edo zigor penalik.

Tokia eta eguna

(e)ko

Sinadura

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, adierazten da agiri honetan ageri
diren datuak eta Administrazioarekin etorkizunean izan daitekeen zerbitzu harremana kudeatzeko beharrezkoak diren gainerako guztiak
datuen fitxategi automatizatu batean sartuko direla. Nafarroako Gobernuko Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia da fitxategi hori
egoki erabiltzearen arduraduna, eta bertako datuen konfidentzialtasuna bermatzen du. Datuen titularrari adierazten zaio datu pertsonalak
ikusi, zuzendu, ezabatu eta haien aurka jotzeko eskubidea erabiltzen ahal duela, aipatutako araudiarekin bat.

Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuari.
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