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SAN SEBASTIÁN TURISMO – DONOSTIA TURISMOA S.A. 
ERAKUNDERAKO HARRERAKO ETA INFORMAZIOKO ALDIZKAKO 
AGENTE FINKOEN HAMABI (12) LANPOSTU KONTRATATZEKO 
HAUTAKETA PROZESUA ETA DEIALDIEN ZERRENDA SORTZEA 

 
 

- DEIALDIAN ONARTUTAKO ETA BAZTERTUTAKO HAUTAGAIEN BEHIN-
BEHINEKO ZERRENDA. 

 
- 1.FASEA (EZAGUTZA PROBA) ETA 2.FASEA (GAITASUNEN ANALISIA) 

EGITEKO DEIALDIA.  
 
 

 

Goian aipatutako hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea 

amaitu eta deialdiko bigarren baldintzaren arabera aztertu ondoren, Hautaketa 

Batzordeak, 

 

EBAZTEN DU 

 

Lehenengoa.- Hautaketa-prozesuan onartutako eta baztertutako hautagaien 

behin-behineko zerrenda onartu eta argitaratzea, baztertzeko arrazoiak zehaztuz (1. 

ERANSKINA). 

 

Bigarrena.- Baztertuta gelditu diren hautagaiek egokitzat hartzen dituzten alegazioak 

edo okerren zuzenketak egin ahal izango dituzte, 2 egun balioduneko epean, zerrenda 

hau argitaratzen den eguna barne hartuta (2023ko martxoaren 28a eta 29a). 

Horretarako, sansebastianturismoa@oteic.com helbidera bidali beharko dute San 

Sebastián Turismo-Donostia Turismoa, SAren web orrian horretarako dagoen 

inprimakia. Epea martxoaren 29an amaituko da, 14:00etan. 

 

Alegazioak Hautaketa Batzordeak ebatziko ditu, eta hautaketa-prozesuan onartutako 

eta baztertutako hautagaien behin betiko zerrenda argitaratuko da, 2023ko martxoaren 

30ean, ziurrenik. 

 

Edozein arrazoirengatik alegazioak ez badira ebatzi proben lehenengo jardunaldia baino 

lehen, hautagaiek proba horretan parte hartu ahal izango dute, baina baldintza etengarri 

batekin: alegazioaren ebazpenaren ondorioz beren hautagaitza azkenean onartzen 

bada soilik ebaluatuko da proba hori. 
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Hirugarrena.- Hautaketa-prozesuaren baldintzetan xedatutakoaren arabera, 
onartutako hautagaiei honako proba hauek egiteko deia egiten zaie: 

 

- PROBAK: 

1. FASEA - Ezagutza-proba eta 2. FASEA - Gaitasunen Analisia. 

Oharra: Jardunaldi berean 3. Fasean baloratuko den proba bat egingo da. 

 
 

- EGUNA ETA ORDUA: 

2023ko martxoaren 31n, ostirala, 15:30etan (gutxi gorabehera 3 or-
duko iraupena). 

 

- LEKUA: 

Ignacio María Barriola zentroa (EHUko IKASGELA), Elhuyar plaza 1, 
20018 - Donostia. 

Gela 1.07 (1.Solairua) 

 

Hautagaiei dei bakarra egiten zaie. Pertsona bat dei egin zaion unean edozein probatara 

aurkezten ez bada, bertan eta hurrengoetan parte hartzeko eskubidea bertan behera 

geratuko da automatikoki, eta, beraz, hautaketa-prozesutik kanpo geratuko da. 

 

Izangaiek NANaren, pasaportearen edo gidabaimenaren originala aurkeztu beharko dute. 

Agiri horietakoren bat aurkezten ez badute, ezin izango dituzte probak egin. 

 

 

 

Gogorarazten da bigarren baldintzan eskatutako betebeharrak betetzen direla egiaztatzen 

duen jatorrizko dokumentazioa hautaketa prozesuaren 4. fasean eskatuko dela 

egiaztatzeko, merezimenduen balorazioari buruzko dokumentazioarekin batera, 

adieraziko den moduaren eta epearen arabera. Jatorrizkoa eta fotokopia bat ez etortzea 

hautaketa prozesutik kanpo uzteko arrazoi izan daiteke. 

 

Hautaketa prozesuaren garapenari buruzko informazio guztia 

https://www.sansebastianturismoa.eus/es/contratacion helbidean argitaratuko da, 

jakinarazpen ondorioetarako. 
 
 
 

Stua.: Hautaketa Batzordea 
Donostia, 2023ko martxoak 28 
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1.ERANSKINA:   
Hautaketa-prozesuan onartutako eta baztertutako hautagaien 
behin-behineko zerrenda. 

 

 

ONARTUTAKO HAUTAGAIAK: 
 

15252518E 
15256266K 
15969397Z 
15978846X 
15991593S 
30662020F 
34093291T 
34095394X 
34095581J 
35774701H 
35777879E 
44127616T 
44132533H 
44132815R 
44141545Z 
44143958N 

44157067B 
44160619K 
44165418J 
44165575D 
44570344R 
45199704N 
72408607F 
72445674K 
72469737A 
72471812P 
72472330C 
72472798M 
72473662H 
72488238N 
72506583A 
72507367M 

72508682D 
72512622Q 
72514947H 
72525930F 
72526023P 
72534870T 
72545652H 
72546937S 
72548791Y 
72674424J 
72836604C 
73031439E 
73044016H 
X9976237X 

 
 

 

BAZTERTUTAKO HAUTAGAIAK: 
 

NAN 
BAZTERTZEKO 

ARRAZOIAK 
 

34092663Q 
44152936C 
44334959K 
45195179H 
71025513H 
72594436L 
72599817H 
73044021T 

 

2 
1 
3 
3 

2,3 
1 
3 
1 

 
 

 

BAZTERTZEKO ARRAZOIAK: 
 

-  (1) Ez du betetzen bigarren baldintzako E.1 atelean eskatzen den prestakuntza-bal-
dintza (maila akademikoa eta/edo espezialitatea). 
 

- (2) Ez du betetzen bigarren baldintzako E.2 atalean eskatzen den Euskara B2 mai-
lako ezagutzaren ziurtagiri ofizialaren baldintza. 

 
- (3) Ez du betetzen bigarren baldintzako E.2 atalean eskatzen den Ingeles B2 mailako 

ezagutzaren ziurtagiri ofizialaren baldintza.  
 


