
 
 

 

HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Argitaratze data: 2019/07/24 

 

ENPLEGU PUBLIKORAKO ESKAINTZA 2019 
Maisu-maistrak, Kontserbatorioak eta HEO 

 
 
 

BEHIN BETIKO HAUTATUTAKOEK EGIN BEHARREKOAK:  

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK, PRAKTIKA-FASEA (DESTINOAK AUKERATZEA,  

IZENDAPENAK,…), LEKUALDATZE-LEHIAKETA 

 

1) DOKUMENTUAK AURKEZTEA 

 

1.1. Epea: 2019ko abuztuaren 8tik 27ra arte, biak barne (hogein egun naturaleko 

epea, izangai hautatuen behin betiko zerrendak Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian 

argitara eman – 2019ko abuztuaren 7an- eta hurrengo egunetik kontatzen hasita) 

 

 

 1.2. Tokia: Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzetan. 

 

 Bizkaia:    Gipuzkoa:    Araba: 

 Gran Via, 85 – 1. solairua Andia, 13 - Behea     San Prudencio, 18 behea. 

 48011 Bilbao   20004 Donostia-San Sebastian    01009 Vitoria-Gasteiz 

 Tel 403 10 00    Tel 943 02 28 50   Tel 945 01 72 00 

 

 
 1.3. Aurrretiko zita: 2019ko abuztuaren 7tik aurrera, agiriak aurkezteko, aurretiko zita 
eskatu behar da, honako helbide honetan: 
 

- http://www.irakasle.eus («Erabiltzailea» eta «Pasahitza» sartuz):  
“2019ko EPE. Maisu-maistrak, kontserbatorioak eta HEO” – “Aurretiko zita: 
hautatuek agiriak entregatzeko”  

 edo 
- http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/ – “Lan-arloak” – 

“Langileak” –  “2019ko EPE. Maisu-maistrak, kontserbatorioak eta HEO” - 
“Hautaketa-prozedura gainditzea: hautatuak” - “Aurretiko zita hautatuek agiriak 
entregatzeko” 

 
 
 1.4. Aurkeztu beharreko agiriak: Deialdiaren 11. oinarrian adierazten direnak, 
“Hautatuek agiriak entregatzeko” izeneko ereduarekin batera, Langileak Kudeatzeko 
Zuzendaritzari zuzenduta (atxikitzen da eredua). 
 

OHARRA: “Ordezko zerrenda”-n dauden izangaiek (hautatuen behin betiko zerrenda 
argitaratuko den egun berberan argitaratuko da), ez dira hautatuak izan. Beraz, 
deialdiaren 11. oinarrian zerrendatutako agiriak ez dituzte aurkeztu behar. 

http://www.irakasle.eus/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
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1.5. Ezarritako epean, eta ezinbesteko kasuetan izan ezik, agiririk aurkezten ez 
dutenek, edo agiri horien azterketatik deialdiaren 2.1, 2.2, 2.3 eta 2.4 oinarrietan 
adierazitako baldintzetariko baten jabe ez direla ondorioztatzen bada, karrerako 
funtzionario izendatua izateko eskubide guztiak galduko dituzte, hasierako eskabidean 
faltsukeria egin izanagatik merezi dezaketen erantzukizunaren kaltetan izan gabe. 

  
 
 

2) EUSKO JAURLARITZAKO HEZKUNTZA SAILEKO IKASTETXE PUBLIKOETAN 
INOIZ LAN EGIN EZ DUTEN HAUTATUEK 

 
Sisteman alta emateko, Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzetako Pertsonal arloan 
honakoa hauek aurkeztu beharko dituzte: 
 

- Gizarte-segurantza txartelaren fotokopia. 
- Soldata sartu nahi duten kontuaren zbkia.-ren, IBAN-arekin, fotokopia. 
- “Datu-orria”, informazio-unitateetan eskuragarri dagoena; bete behar dituzte 

gure sisteman berriak diren pertsonak. 
 

 

 

 
3) PRAKTIKA-ALDIA 

 

Praktika-fasea hautaketa-prozeduraren parte da eta bere xedea hautatutako izangaiek 
irakaskuntzarako duten gaitasuna egiaztatzea da. 

 

 3.1. Lanpostuak eskatzeko 2019/2020 ikasturtean praktikak egiteko 
 

Nola egin eskaera: ikasturte hasierako esleipen prozesuko aplikazio informatikoaren 
bitartez;  Hezkuntza Sailaren web orrian informatzen da:  http://www.euskadi.eus/eusko-
jaurlaritza/hezkuntza-saila/ ->  “Ikasturte hasierako esleipena. 2019-2020. 

 
Hautatzeko lanpostuen zerrenda argitaratuko da: 2019ko abuztuaren 8an 

(14:00etan). 
 
Lanpostuak eskatzeko epea: 2019ko abuztuaren 8ko 14:00etatik abuztuaren 9ko 

14:00ak arte. 
 
 
Zein lanpostuak eskatu behar dituzte:  

- hautatua izan den espezialitateko lanpostuak. 
eta 

- irakaskuntzan %100-eko orduak. 
 

 

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
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Nork ez du eskaera egin behar: 

- 2019/2020 ikasturterako zerbitzu-eginkizunean plaza esleitu zaizkien 
pertsonei, bat baldin badatoz hautatuak izan diren espezialitatea eta zerbitzu-
eginkizunean esleitutako lanpostuaren espezialitatea. 

Gainontzeko esleitutako zerbitzu-eginkizunak (espezialitatea bat baldin ez badatoz) 
galduko dira; kasu horretan, praktikak egiteko lanpostuen eskaera egin beharko 
dituzte. 
 

Zerbitzu eginkizunean esleitutako lanpostuetan praktikak egingo dituzten 

pertsonen zerrenda argitaratuko da: http://www.irakasle.eus («Erabiltzailea» eta 

«Pasahitza» sartuz): “2019ko EPE. Maisu-maistrak, kontserbatorioak eta HEO” -  

“Berriak” atala: “Zerbitzu-eginkizunean plaza esleitu zaizkien hautatutako 

izangaiak”. 

 

- Irakasleen kidego batean karrerako funtzionario gisa gutxienez ikasturte batean 
zerbitzuak eman dituela eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen 
egiaztatzen duten hautatutako izangaiak, bai eta azpitalde eta destino-osagarriaren 
maila bereko irakasleen beste kidego batzuetara iristeko prozeduraren bidez sartu 
diren izangaiak ere, baldin eta haien jatorrizko kidegoan jarraitzea erabaki badute, 
karrerako funtzionario izendatu arte. 

 
 

Destinoak esleitzeko irizpidea: esleipen-prozesuan lehentasuna izango dute 
azpitalde eta destino-osagarriaren maila bereko irakasleen beste kidego batzuetara 
iristeko prozeduran hautatuak izan diren izangaiek; eta ondoren,batera, txanda irekiaren 
eta desgaitasuna dutenentzat gordetako txandaren bidez hautatuak izan direnak. Bi 
kasuetan, lehentasuna izango da hautaketa-prozeduran puntuazio handiagoa lortu izana 

 
 

 3.2. Praktiketako funtzionarioak izendatzea 

Hezkuntza sailburuak praktiketako funtzionario izendatuko ditu hautatutako izangaiak, 
aipatutako kasuak salbu (irakasleen kidego batean karrerako funtzionario gisa gutxienez 
ikasturte batean zerbitzuak eman dituela egiaztatzen dutenak, bai eta azpitalde eta 
destino-osagarriaren maila bereko irakasleen beste kidego batzuetara iristeko 
prozeduraren bidez iritzi diren izangaiak ere, baldin eta haien jatorrizko kidegoan jarraitzea 
erabaki badute). 

Hautatutako pertsonek ikasturte hasierako esleipenerako prozesu informatikoan edo 
zerbitzu-eginkizunetan esleituko zaizkien destinoetan (aurreko ataletan adierazitakoaren 
arabera) egin beharko dituzte praktikak; destino horietara agertzen ez badira, hautaketa-
prozedurari uko egiten diotela ulertuko da, salbu eta praktikaldia hastea atzeratzeko 
aukera eman bazaie. 

Praktiketako funtzionarioen izendapena: ondorioak 2019ko irailaren 1etik 2020ko 
abuztuaren 31ra izango da. 

Praktikak ebaluatu egin ahal izango dira irakaskuntza zuzeneko egiazko sei hilabete 

egin eta gero, gutxienez 2/3eko eguneko lanaldiarekin. 

http://www.irakasle.eus/
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3.3. Praktikaldiak murriztea, hiruhileko batetik gorako iraupena (gutxienez 
2/3eko eguneko lanaldiarekin) 

Hurrengo kasuetan: 

- aldi baterako ezintasun egoera 

- amatasun-baja 

- beste ezinbesteko kasua (salbuespenezko aurreukusi gabeko eta saihetsezin egoera), 
eta horren ondorioz ezin badu praktika-fasea ohiko eran egin –kalifikazio-batzordeak 
baloratuko du- 

Idatzi bat bidali beharko diote Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko 
Zuzendaritzari, hautatuek agiriak aurkezteko epe berberean, haien egoera jakinarazteko. 
Praktiken Kalifikazio-batzordeari bidaliko zaio, horren berri izateko, egin behar dituzten 
praktiken ebaluazioan kontutan izan dezaten. 

Aldi baterako ezintasun egoera edo amatasun-baja kasuetan, aurkeztu behar dituzten 
idatziaz aparte, dagokion agiriak tramitatu behar dituzte (mediku/amatasun baja-agiriak) 
dagokion Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzetan. 

Ikasturtea hasi ondoren, hautatutako izangaiak ezingo balu murriztutako epean 
praktikak egin (hiruhileko batetik gorako iraupena, jarraitua), ezin izango zaio ebaluatzea; 
beraz, hurrengo ikasturtean praktika-fasea errepikatu beharko du. 

 
 
 

3.4. Praktikak ikasturte batez atzeratzea 

Hurrengo kasuetan: 

- aldi baterako ezintasun egoera 

- amatasun-baja 

- beste ezinbesteko kasua (salbuespenezko aurreukusi gabeko eta saihetsezin egoera), 
eta horren ondorioz ezin badu praktika-fasea ohiko eran egin –kalifikazio-batzordeak 
baloratuko du- 

Idatziz eskatu beharko diote Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko 
Zuzendarintzari, 2019ko abuztuaren 8tik 14ra arte, biak barne, beharrezko egiaztagiraik 
erantsita. Aipatutako Zuzendaritzak ebazpena emango du, eskabidea baiesteko edo 
ukatzeko. 

OHARRA: Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzak ebazpena eman arte, atzeratze-eskabidea 
baiesteko edo ukatzeko, hautatutako izangaiak lanpostuen eskera egin beharko du 
2019ko abuztuaren 8an eta 9an. 

 
Aldi baterako ezintasun egoera edo amatasun-baja kasuetan, aurkeztu behar dituzten 

idatziaz aparte, dagokion agiriak tramitatu behar dituzte (mediku/amatasun baja-agiriak) 
dagokion Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzetan. 
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4) LEKUALDATZE-LEHIAKETAN PARTE-HARTZEA 

 

 Praktiketako funtzionarioek eta praktikaldia egitetik salbuetsita izanik (jatorrizko euren 

kidegoetan jarraitu nahi izan duten izangaiek) lanpostu-hornikuntzarako deituko diren 

hurrengo lehiaketetan parte hartu beharko dute, Hezkuntza Sailak zuzenean 

kudeatutako ikastetxeren batean eta hautatuak izan diren espezialitatean, bere lehen 

behin betiko destinoa lortu arte. 

 
 Beraz, parte hartu beharko dute izango den hurrengo lekualdatze-lehiaketan (2019ko 

azken hiruhilabetekoan izango da). Gomendatzen da lekualdatze-lehiaketan parte 

hartzeko eskabidea betetzea ahal diren eskaera  kopuru guztiekin. 

 
Eskatutako ikastetxeetan destinorik ez badute lortzen, ofizioz eman ahal izango zaie 

destinoa, bertan lanpostu hutsik badago, 2019/2020 ikasturtean praktiketako funtzionario 
bezala lan egiten duten lurralde historikoan; salbu eta lekualdatze-lehiaketaren 
eskabidean bertan praktikak egin diren lurraldea desberdinak diren lurralde historikoa/k 
adierazten bada/badira. 
 

Destinoen esleitzea hautaketa-prozesuan lortutako puntuazioaren arabera egingo da.  
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EGUTEGI LABURTUTA 

 

 
2019/08/07: hautatuen behin betiko zerrendak argitara ematea EHAAn (Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian) eta Hezkuntza Sailaren web orrian. 
 
2019/08/07tik aurrera: aldez aurretik hitzordua eskatzea hautatuek dokumentazioa 
aurkezteko. 
 
2019/08/08tik 2019/08/27ra arte: deialdiaren 11. oinarriko dokumentuak aurkeztu behar dira;  
 
2018/08/08tik 2018/08/14ra: deialdiaren 12.3 eta 13.1 oinarrian aipatutako kasuetan dauden 
izangaiek, dagokion aukera adierazteko, idatziak aurkeztu behar dituzte Hezkuntzako 
Lurralde Ordezkaritzetan.  
 
2019ko abuztuaren 8 eta 9: lanpostuak eskatzeko 2019/2020 ikasturtean praktikak egiteko.  
Prozesuari buruzko informazioa: kontsultatu Hezkuntza Sailaren web orrian: 
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/ ->  “Ikasturte hasierako esleipena. 
2019-2020”. 
 

 

 

 

 

Vitoria-Gasteizen, 2019ko uztailaren 24an 

LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARITZA 

 

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
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2019ko EPE. MAISU-MAISTRAK, KONTSERBATORIOAK ETA HEO KIDEGOAK 
OPE 2019. CUERPOS MAESTRAS Y MAESTROS, CONSERVATORIOS Y EOI 

 

HAUTATUEK AGIRIAK ENTREGATZEKO / 

ENTREGA DOCUMENTACIÓN POR SELECCIONADOS 

 

Abizenak /  

Apellidos: 

Izena /  

Nombre: 

NAN/  

DNI: 

Telefonoa /  

Teléfono: 

Espezialitatea / 

Especialidad: 

Txanda /  

Turno: 

 

Hautatua izan naiz Hezkuntza sailburuaren 

2019ko martxoaren 1eko Aginduaren bidez 

deitutako hautaketa-prozesuan; hori dela-eta, 

honako agiri hauek aurkezten ditut (deialdiaren 11 

atala): 

 

Que, habiendo resultado seleccionada/o en el 

procedimiento selectivo convocado mediante Orden de 1 

de marzo de 2019 de la Consejera de Educación, entrego 

la siguiente documentación (base 11 de la convocatoria):  
 
 

 

□ Kidegoan sartzeko eskatutako tituluaren fotokopia konpultsatua / Fotocopia compulsada del título exigido 

para el ingreso en el cuerpo  
 

□ Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia konpultsatua (*) / Fotocopia compulsada del Documento Nacional 

de Identidad (*)  

(*) Nortasun-datuak kontsultatzeko adierazitako adostasuna (adostasuna ematen baduzu, ez duzu NAN aurkeztu 

behar) /  

       Consentimiento expreso para la consulta de los datos de identidad (si da consentimiento, no ha de aportar DNI) 

      □ Baimena ematen diot Organo-kudeatzaileari nire ondorengo datuak kontsultatzeko:  
      Nortasun-agiri Nazionala (Nortasun-datuen Datu-Egiaztapen Zerbitzuaren aurrean) 

□ Autorizo al Órgano Gestor a que consulte mis datos relativos a: 
     Documento Nacional de Identidad (ante el Servicio de Verificación de Datos de Identidad) 

 

□ Zinpeko aitorpena edo agindua (I. Eranskina) / Declaración jurada o promesa (Anexo I)  
 

□ Desgaitasun txanda: Organo eskudunetako iurtagiria, izaera hori eta dagozkion zeregin eta eginkizunak 

betetzea bateragarriak direla aitortzeko / Turno de discapacidad: Certificación de los órganos competentes, en 

la que conste tal condición y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.  

 

□ Hizkuntza-eskola ofiziala: Prestakuntza pedagogiko eta didaktikoa edukitzea egiaztatzen duen ziurtagiri 

edo tituluaren fotokopia konpultsatua, edo, hala badagokio, betekizun horretatik salbuetsita egotearen titulua 

(ziurtatzeko ikusi deialdiaren 2.2.3 oinarria). 

Escuela Oficial de Idiomas: Fotocopia compulsada del certificado o título que acredita la posesión de la 

formación pedagógica y didáctica, o en su caso, del título que acredita la exención de este requisito (formas 

para acreditarlo referidas en la base 2.2.3 de la convocatoria) 
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□ Epai irmo baten bidez sexu-askatasun eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delituren bategatik zigortuak izan 

ez direla adierazten duen ziurtagiria, Sexu Delitugileen Erregistro Zentralak egina (**) /  

Certificado de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad 

sexual, emitido por el Registro Central de delincuentes sexuales (**) 

 

(**) Behean sinatzen duanak adierazten du ez dutela kondenatu epai irmo baten bidez espetxe-zigorrarekin 

Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoak -Kode Zibila eta Prozedura 

Zibilaren Legea hein batean aldatzen dituenak- 13.5 artikuluan aipatzen dituen sexu-askatasun eta 

ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik. 

□ Hezkuntza Sailari baimena ematen dio, beharrezko datu-baseak kontsultatzeko haren izenean, 1/1996 lege     

organikoaren 13.5. artikuluan aipatzen den ziurtagiria eskatzeko. 

□ Ez du baimenik ematen. 

  Baimena ematen ez badu, aipatutako ziurtagiria aurkeztu behar duzu. 

 

El/la abajo firmante declara no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 

indemnidad sexual exigido por el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

□ Autorizo al Departamento de Educación a consultar las bases de datos necesarias para recabar en mi 

nombre el Certificado al que se refiere el artículo 13.5 de la L.O. 1/1996. 

□ No Autorizo 

Si no autoriza, debe presentar el certificado indicado. 

 

 

□ Aukera egiteko baldin eta irakasleen kidego batean karrerako funtzionario gisa gutzienez ikasturte batean 

lan egin dutelako, edo azpitalde eta destino-osagarriaren maila bereko irakasleen beste kidgo batzuetara 

iristeko prozeduraren bidez sartzen direlako. (II. Eranskina) (deialdiaren 12.3 oinarria) /  

Opción a ejercer por quienes han prestado servicios como funcionaria/o carrera de un cuerpo docente al 
menos durante un curso escolar y las que accedan por el procedimiento de acceso a otros cuerpos docentes 

del mismo subgrupo y nivel de complemento de destino (Anexo II) (base 12.3 de la convocatoria) 

 

 

 

 

 

 

 

Data, tokia / Fecha, lugar                                                        Izenpetua / Firmado 

 

 

 

 
 

 

 

 

LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIARENTZAT. HEZKUNTZA SAILA /  

A LA ATENCIÓN DIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAL. DPTO DE EDUCACIÓN     
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2019ko EPE. MAISU-MAISTRAK, KONTSERBATORIOAK ETA HEO KIDEGOAK 
OPE 2019. CUERPOS MAESTRAS Y MAESTROS, CONSERVATORIOS Y EOI 

 
I. ERANSKINA / ANEXO I 

Zinpeko aitorpena / Declaración jurada 

 

 

Nik.…………………………………………..… 

…………………………………………………. 

NAN zkia……….………………….………….. 

  

  

 

Yo..………………………………………….. 

………………………………………………. 

nº DNI………………………………………. 

  

  

Zinpeko aitorpena edo agindua EGITEN DUT 

inongo administrazio publikotik ez nautela 

zigor-espediente baten ondorioz egotzi, ez 

naizela herri-jarduerarako ezgaitu, eta ez 

nagoela Herri Administrazioetan jarduten duten 

langileen bateraezintaunei buruzko abenduaren 

26ko 53/1984 Legean aurreikusitako ezgaitasun 

eta batera-ezintasunanen legezko inolako 

kausatan sartuta. 
 

DECLARO bajo juramento o promesa de no haber 

sido separada, mediante expediente disciplinario, 

del servicio de ninguna Administración Pública ni 

hallarse inhabilitada para el ejercicio de funciones 

públicas, ni incursa en alguna de las causas 

legales de incapacidad e incompatibilidad prevista 

en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

incompatibilidades del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 

  

  

 …………........…., 2019ko….…………-k…... 

  

 

 Izpta.: 

 

   

En …………….…......., de…..……..…de 2019 

  

  

Fdo.: 

  

Nazionalitate espainolik ez duten izangaiek 

betetzeko: 

 

A cumplimentar por los aspirantes que no 

posean la nacionalidad española: 

 

 

Nik.……………………………………………. 

……………………………………………........ 

NAN zkia……….………………….…………. 

   

…………………………….(e)an (estatuaren 

izena), Funtzio publikora sartzea eragozten duen 

diziplina- edo espetxe-zigorrik ez dudala 

ADIERAZTEN DUT, zinaren edo promesaren 

azpian. 

 

 

…………........…., 2019ko….…………-k…... 

 

Yo..……………………………………………....... 

…………………………………………………….. 

nº DNI………………………………………….. 

 

DECLARO bajo juramento o promesa que no estoy 

sometido a sanción disciplinaria o condena penal 

que impida en 

…………………………………………….…. 

(nombre del estado), el acceso a la función 

pública. 

 

En …………….…......., de…..……..…de 2019 

Izpta.: 

 

 Fdo.: 
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2019ko EPE. MAISU-MAISTRAK, KONTSERBATORIOAK ETA HEO KIDEGOAK 
OPE 2019. CUERPOS MAESTRAS Y MAESTROS, CONSERVATORIOS Y EOI 

 
II.ERANSKINA / ANEXO II 

Aukera irakasleen kidego batean karrerako funtzionario gisa gutxienez ikasturte batean 

zerbitzuak eman izateagatik edo iristeko prozeduratik iritzi delako /  

Opción de quien ha prestado servicios al menos durante un curso escolar como funcionaria/o de 

carrera de un cuerpo docente o ha accedido por el procedimiento de acceso 

Abizenak /  

Apellidos: 

Izena /  

Nombre: 

NAN/  

DNI: 

Telefonoa /  

Teléfono: 

Helbidea /  

Dirección de Residencia: 

Posta-kodea /  

Código Postal: 

Udalerria /  

Municipio: 

Lurralde historikoa /  

Territorio Histórico: 

Espezialitatea / 

Especialidad: 

Txanda /  

Turno: 

 

Hezkuntza sailburuaren 2019ko martxoaren 

1eko Aginduaren bidez (EHAA, 2019ko 

martxoaren 1ekoa) Euskal Autonomia 

Erkidegoko maisu-maistren eta Musikako eta 

Arte Eszenikoetako irakasleen kidegoetan 

sartzeko eta hizkuntza-eskola ofizialetako 

irakasleen kidegoan sartzeko eta horra iristeko 

hautaketa-prozedurak deitu ziren; Agindu 

horren 12.3 oinarrien xedatutakoaren arabera, 

 

  

Conforme a la base 12.3 de la Orden de 1 de marzo de 

2019, de la Consejera de Educación (BOPV, 7 de 

marzo de 2019), por la que se convocan 

procedimientos selectivos para el ingreso en los 

Cuerpos de Maestras y Maestros y de Profesores y 

Profesoras de Música y Artes Escénicas así como para 

el ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores y 

Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, 

 

 

ESKATZEN DUT / SOLICITA 

□ Praktikaldia egin (hori ez da ebaluatuko) /  

        Realizar la fase de prácticas (estando exenta o exento de evaluación) 

□ Nire jatorrizko kidegoan jarraitu, karrerako funtzionario izendatu arte /  

       Permanecer en mi Cuerpo de origen hasta el nombramiento como funcionaria o funcionario de carrera 

 

Data, tokia / Fecha, lugar                                                        Izenpetua / Firmado 

 

 

LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIARENTZAT. HEZKUNTZA SAILA /  

A LA ATENCIÓN DIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAL. DPTO DE EDUCACIÓN  


