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BERGARAKO UDALA

BERDINTASUN TEKNI KARIAREN PLAZA

LAI,IGARREN ARIKETA

Oposizioaldiko laugarren ariketak ondorengo hau dio:

- Laugarren ariketa. Trebetasun edota nortasun probak. lanpostuaren profilari eqokitzeari buruzko
proba. Derriqorrezkoa eta baztertzailea hautaqai quztientzat.

Hautagaiak lanpostuaren profil profesiografikoari eta bete beharreko funtzioetara nola egokitzen diren
ebaluatzera bideraturiko gaitasun eta nortasunari buruzko zenbait proba psikotekniko egitea izango da,
el karriz ketare ki n b ate ra.

Laugarren ariketa honi berrogei (40) puntu emango zaizkio gehienez, eta hogeita bost (25) puntu eta
ariketa bakoitzari emandako puntuazioaren erdia bederen loftu beharko dira gainditzeko eta
p roze s u a re ki n ja rra itze ko.

Epaimahaiak honako hauek erabaki ditu:

1.- 4. ariketa hau derriqorrezkoak izango diren bi proba hauek osatuko dute:

¡ Konpetentzien inguruko test-a: (10 puntu gehienez) Test honek faktore hauek
aztertuko ditu:

- Pertsona barruko arloa (lntrapersonat)

- Pertsonen arteko arloa (lnterpersonat)

- Zereginen garapen-arloa (Desarrollo de tareas)

- lngurunearen arloa (Entorno)

- Gerentzia arloa (Gerencia)

¡. Elkarrizketa konpetentziala: (30 puntu) Elkarrizketa honen bidez, honako
L"p"t"rtla hauek aztertuko dira:

-Etengabeko irakaskuntza eta ezagulza teknikoak (Aprendizaje continuo y
con oci m ie ntos té cn icos)

-Autonomia, eta ebaluazio eta analisi gaitasuna (pentsamendu analitikoa).
(Autonomia y capacidad de evaluación y análisis. Pensamiento analítico)

-Produktibitatea eta proaktibitat ea (Productivid ad y proactividad)

-Lankidetza eta errekerimenduei erantzutea (Colaboración y respuesta a
requerimientos)

-Pertseberantzia eta lan-estresarekiko tolerantzia (Pe rsev eranci a y
tolerancia a/ esfrés laboral)

-Kalitatea eta etengabeko hobekuntza (Catidad y mejora continua)

-Komunikazio eraginkorra eta enpatia (Comunicación eficaz y empatía)
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-Antolaketa-sena eta ezarritako ordenarekiko konpromisoa (Sentido de la
organización y copromiso con el orden establecido)

Bietako batera aurkezten ez dena prozesutik baztertuta gelditzen dela aitortuko da, EZ GAI
kontsideratuko delarik.

2.- Konpetentzien inguruko testari daqokionean:

1 .- Noiz izango da: Ekainaren 25ean goizeko 10:30ean egingo da

2.- Non:' UNEDen egoitzan (San Martin plaza).

3.- Elkarrizketa konpetentzialari daqokionean:

1.- Noiz izango dira: Ekainaren 29tik aurrera egingo dira

2.- n'E" hizkizhasten diren abizenetatik hasita, banakako txandetan egingo dira,
ekainaren 25 eta 26 bitartean argitaratuko diren egutegian, txandetan eta tokian.

Bakoitzari emandako egun eta orduan bertaratuko da.

Bergaran, 2021eko ekainaren 21ean

Epa ren idazkariak


