
 

 

KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO ZENTROA, S.A. (“KGNZ”) enpresan “TAB2021-06 Medialab 

Teknikaria” lanpostu finkoa hautatzeko prozesuan 1., 2. Eta 3. Faseko proben behin-betiko onartu eta 

baztertuen zerrendak eta emaitzak. 

 

KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO ZENTROA, S.A. (“KGNZ”) enpresan “TAB2021-06 Medialab 

Teknikaria” plaza egonkortzeko kanpo hautaketa prozesuan 1., 2. Eta 3. Faseko alegazioak aurkezteko 

epea amaituta, prozesu horretan onartu eta baztertu diren pertsonen behin-betiko zerrendak 

argitaratzea xedatu da.  

1. Fasea puntuatuko da, gehienez 30 punturekin. Horretarako, proba bakoitzaren puntuazioaren % 60 

gainditu beharko da: konpetentziei buruzko azterketa eta proba psikoteknikoak (9 puntu gehienez 15 

puntu bakoitzean). Halaber, eskatutako hizkuntza-maila egiaztatu ez duten hautagaiek hizkuntza-proba 

idatziaren % 40 gainditu behar dute hautaketa-prozesuan jarraitzeko. Proba honen emaitza GAI – EZ GAI 

izango da. 

2. Fasea puntuatuko da,  gehienez 20 punturekin. Horretarako, konpetentziei buruzko elkarrizketaren 

guztirako puntuazioaren % 50 gainditu behar da (20 puntuetatik 10). Halaber, eskatutako hizkuntza-

maila egiaztatu ez duten hautagaiek ahozko hizkuntza-probaren % 40 gainditu behar dute hautaketa-

prozesuan jarraitzeko. Proba honen emaitza GAI – EZ GAI izango da. 

3. Fasea puntuatuko da,  gehienez 25 punturekin eta merezimenduen eta esperientziaren balorazioari 

dagokion guztizko puntuazioak ez du hautagaitzarik baztertuko. 

1., 2. eta 3. Faseen puntuazio osoa 75 puntukoa da, eta, horretarako, aurrez aipatutako proben 1. eta 2. 

Faseak gainditu beharko dira. 

4. Faseko lanpostuaren ezagutza espezifikoen azterketa uztailaren 2an egingo da, Donostian, Zuatzun, 
goizez.  Onartutako hautagaitzek banakako deialdia jaso dute eguna, ordua eta lekua zehaztuz. 
4. faseko elkarrizketak, aldiz, uztailaren 5tatik 15era bitartean egingo dira. 
 

Zerrenda honetan eskatzaileen NANeko azken 4 zenbakiak eta hizkia agertuko dira. 

 

BEHIN-BETIKO ONARTUEN ZERRENDA 

NAN / 
AIZ 

1. FASEA GUZTIRA 
(0-30) 

2. FASEA GUZTIRA 
(0-20) 3. FASEA 

GUZTIR
A 

(0-25) 

1, 2, 3 
FASEAK 
GUZTIR

A 
(0-75) 

Konpetentzi
ei buruzko 
azterketa 

(0-15) 

Proba 
psikotekniko

ak (0-15) 

Hizkuntza-
proba 
idatzia 

Konpetentzi
ei buruzko 

elkarrizketa 
(0-20) 

Ahozko 
hizkuntza-

proba 

9514K 11,4 14 Egiaztatuta 10,67 Egiaztatuta 4,5 40,57 

9797L 12 9,5 Egiaztatuta 14,89 Egiaztatuta 20,5 56,89 

*Ezinbestekoa da konpetentziei buruzko azterketa eta azterketa psikoteknikoetan gutxieneko 9ko 

puntuazioa ateratzea, 1. Fasea gainditu ahal izateko.   

*Ezinbestekoa da konpetentziei buruzko elkarrizketan gutxieneko 10ko puntuazioa ateratzea, 2. Fasea 

gainditu ahal izateko.   

 

 

 



 

 

BEHIN-BETIKO BAZTERTUEN ZERRENDA 

NAN / 
AIZ 

1. FASEA GUZTIRA 
(0-30) 

2. FASEA GUZTIRA 
(0-20) 3. FASEA 

GUZTIR
A 

(0-25) 

1, 2, 3 
FASEAK 
GUZTIR

A 
(0-75) 

Konpetentzi
ei buruzko 
azterketa 

(0-15) 

Proba 
psikotekniko

ak (0-15) 

Hizkuntza-
proba 
idatzia 

Konpetentz
iei buruzko 
elkarrizketa 

(0-20) 

Ahozko 
hizkuntza-

proba 

0520N 12 7,85 Egiaztatuta -- -- -- -- 
2221K 12,3 7,45 Egiaztatuta -- -- -- -- 
3615S 13,2 6,45 Egiaztatuta -- -- -- -- 
5769P 8,25 3,25 Egiaztatuta -- -- -- -- 
8398P 12,3 9,45 Egiaztatuta E.A E.A -- -- 
9237S 11,7 13,85 Egiaztatuta 9,49 Egiaztatuta -- -- 

*Ezinbestekoa da konpetentziei buruzko azterketa eta azterketa psikoteknikoetan gutxieneko 9ko 

puntuazioa ateratzea, 1. Fasea gainditu ahal izateko.   

*Ezinbestekoa da konpetentziei buruzko elkarrizketan gutxieneko 10ko puntuazioa ateratzea, 2. Fasea 

gainditu ahal izateko.   

*E.A: Ez aurkeztua 

 

 

 

Donostian, 2021eko uztailaren 1ean. 


