Norberaren datuak
Izen-abizenak:
Jaioterria:
Jaioteguna:
NAN:
Helbidea:
Telefonoa:
Ikasketak
1983-1988

Pablo Arrue Lekuona
Ordizia
1965-02-05
15.704.894
Kale nagusia 2, 2. ezk. 22240 Ordizia (Gipuzkoa)
943 881 205
Zuzenbidea. Euskal Herriko Unibertsitatea (Donostia).
Bataz besteko kalifikazioa: 8

Ikastaroak
• Zuzenbidea
1988ko uztailaren 11tik 17ra
Nazioarteko Zuzenbideari buruzko ikastaroa
Euskal Herriko Unibertsitatea (40 ordu).
1992ko martxoaren 3tik 6ra
Curso de Derecho Comunitario Europeo
Granadako Unibertsitatea (25 ordu).
• Informatika
1991ko urtarriletik otsailera
Informatikari buruzko ikastaroa (MS-DOS,
Word Perfect 5.1, Dbase IV).
Basic Akademia (100 ordu).
Hizkuntzak
Euskara:
Ingelesa:
Alemana:
Frantsesa:

Euskararen Gaitasun Agiria (EGA).1986
First Certificate Cambridge.1998
Hizkuntza Eskola Ofizialeko 3.maila.1993
Ulermen-maila.

Lan esperientzia
• Administrazioz kanpo
1987ko urritik 1998ko ekainera Izarra Aseguruak. Lan-taldeko arduraduna.
• Administrazioan
1991ko azarotik 1994ko urrira Eusko Jaurlaritza (Herrizaingo Saila).
Lege-aholkularia.
Irakaslanak
1994ko urtarrilaren 11tik 13ra HAEEk antolatutako Herri Administrazioen
Araubidearen eta Guztientzako Administrazio
Jardunbidearen 30/92 Legeari buruzko
ikastaroko irakaslea.

Argitalpenak
1992 ekainak 7
Sariak
1992ko irailak 8

“Euskadi Europa Berrian” (artikulua).
Egunkaria (26.or.).
Europako Elkarteko Auzitegiak antolatutako
MOOT COURT sariaren irabazlea.

Eguna:
Sinadura:

Curriculum Vitae
Nondik norakoak
Lanpostuetako eskabideekin batera, eranskin modura, curriculuma aurkeztu ohi da. Curriculumean
eskatzailearen nortasunari, prestakuntzari eta lan-esperientziari buruzko daturik aipagarrienak jasotzen
dira, agiria balioetsi behar duenak hautagaiaren merituak ahalik eta hobekien ezagutzeko.
Idazteko irizpideak
Eredu bat baino gehiago dago curriculumak egiteko. Zein datu sartu eta zein baztertu aukeratzea izaten
da lehen arazoa. Gure ustez, aukera horrek, eskuratu nahi dugun lanpostuaren araberakoa izan behar du;
hau da, nolako lanpostua, halako curriculuma. Adibide bat ematearren, SOS Deiakekoek antolatutako
ikastaro bat aipatzea interesgarria izan daiteke udalekuetako begirale-lanpostua eskuratzeko; ez, ordea,
administrari-lanpostu batera aurkezteko.
Sartu beharreko datuak hautatu ondoren, informazio hori sailkatzeari ekingo diogu; horretarako, datuak
banatu, eta idazpuru labur eta zehatzetan egituratu ondoren (ikasketak / ikastaroak / lan-esperientzia...),
era neutro eta objektiboan aurkeztuko ditugu. Curriculuma irakurri behar duenak, begiratu batean eta
arazorik gabe, informazioa bereganatu ahal izatea da horren guztiaren helburua.
Kontuan izan behar da, bestalde, berebiziko garrantzia duela curriculuma txukuna eta itxura onekoa
izateak; izan ere, idazki hau da eskatzailearen profesionaltasuna agerian utziko duen lehen froga.
Osagaiak
Norberaren datuak
Atal honetako datuak ondorengook izaten dira: interesdunaren izen-abizenak, nortasun-agiria, jaioterria,
jaioteguna, helbidea eta telefonoa. Dena dela, lortu beharreko lanpostuaren ezaugarrien arabera,
bestelako informaziorik ere eman daiteke: gidabaimena, egoera zibila, soldadutza, ...
Ikasketak
Curriculum askotan ez da beharrezkoa haurtzarotik hasi eta egindako ikasketa guztiak ezagutaraztea.
Aitzitik, askotan nahikoa izaten da maila goreneko titulua adieraztea (diplomatura, lizentziatura etab.).
Tituluarekin batera, ikastetxea, noizkoa den titulua eta lortutako batez besteko kalifikazioa ere jaso behar
dira.
Ikasketen kasuan bezala, ikastaroak noiz eta non eman diren eta zenbat ordutakoak izan diren ere
adierazi behar da.
Hizkuntzak
Curriculuma egiten duenak zenbat hizkuntza dakien, bakoitzean zein mailatara heldu den, non ikasi duen,
zein agiri duen eta horrelakoak jasoko ditu. Batzuetan, araututako ikasketa et agiririk izan ezean,
ulermena, mintzamena, idazmena eta entzumenari buruzko irizpideak erabil daitezke hizkuntza batez
zenbat dakigun jakitera emateko.
Lan-esperientzia
Administrazio barrukoa zein kanpokoa, jarduera-motaren, lantokien eta iragandako denboraren berri
emanez.
Bestelakoak
Bertan, beste askoren artean, honako datuok jaso ditzakegu:
- Irakaslanak (emandako ikastaroak, hitzaldiak, mintegiak...)

- Argitalpenak. Horretan bereiztu egin behar da liburuak, artikuluak, itzulpenak ala bilketa-lanak diren.
Hori egindakoan, argitalpenaren inguruko datuak zehaztu behar dira (liburu edo aldizkariaren izena,
argitaletxea, tokia eta urtea).
- Zein ikasketa-erakundetako edo elkargo profesionaletako kide den.
- Jasotako bekak eta sariak.
- ...
Sinadura, tokia eta eguna
Curriculuma egiten duenaren sinaduraren ondoren, idatzia zein toki eta zein egunetan egin den adieraziko
da:
Igorre, 1994ko abenduaren 2a
Igorre, 1994-12-02 (laburrago)
Egiaztagiriak
Curriculumean esandakoaren egiaztagiriak idazki honi erantsi behar zaizkio aipatutako ordena berean,
irakurri behar duenak errazago aurki ditzan.

Errekurtso arrunta
Nondik norakoak
Herri Administrazioen Araubidearen eta Guztientzako Administrazio Jardunbidearen 30/1992 Legea (0111-26) indarrean sartu ostean, aurreko Administrazio Jardunbidearen Legean (1958-07-17) jasotzen
ziren gora-dei eta berraztertzeko errekurtsoen ordezkoa da errekurtso arrunta.
Errekurtso honen bidez, erabaki edo egintzaren bat ezeztatzeko edo aldatzeko eskatzen dio interesdunak
administrazioari, erabaki edo egintza hori haren eskubideen kalterako dela argudiatuz.
Interesdunak hilabeteko epea du aurkatutako egintza eman zuen organoari, edo horretaz erabakitzeko
ahalmena duenari, errekurtsoa aurkezteko. Organo horrek, hiru hilabeteren buruan, errekurtso arruntari
buruzko erabakia hartu beharko du.
Idazteko irizpideak
Errekurtsoaren tonua formala da. Bestalde, bertan ematen diren adierazpen eta azalpen gehienak
zuzenbidekoak eta teknikoak direnez, ahalegin berezia egin behar dugu testu zehatza eta, era berean,
argia eta laburra idazteko.
Tratamenduari begira, errekurtsogileak singularreko lehen pertsona erabiltzea da gure gomendioa (ni).
Osagaiak
Errekurtsoan informazio ugari jakitera eman behar izaten dela eta, informazio hori atal berezituetan
jasotzea komeni zaigu.
Errekurtsogilearen datuak
Atal honetan, ondorengoak adierazi behar dira: errekurtsogilearen izen-abizenak eta helbidea. Aukerakoak
dira, berriz, nortasun-agiriaren zenbakia, jakinarazpenak jasotzeko modua edo tokia eta horrelakoak.
Errekurtsoa
Errekurtsoaren helburua jasotzen dugu hemen, eta, horrekin batera, baita zehaztasun hauek ere:
aurkatutako erabakia norena den, zein egunetan hartu zen, zein espedientetan dagoen eta horren
jakinarazpena noiz egin den. Halaber, errekurtsorako oinarri diren legeak eta artikuluak agerrarazi ohi dira.
Arrazoibideak
Atal honetan, errekurtsoa arrazoitzeko egintzak eta zuzenbide-oinarriak azaldu behar ditugu, baita
argudioarekin zerikusirik duten agiriak erantsi ere, halakorik badago, behintzat.
Eskaera
Errekurtsoaren zati honetan, eskatzen dugunaren berri eman behar da: erabaki edo egintza ezeztatzeko
edota, era batera edo bestera, aldatzeko.
Tokia eta eguna
Hauek jasotzeko, besteak beste, bi bide dago:
Almandotz, 1995eko apirilaren 7a
Almandotz, 1995-04-07
Sinadura
Errekurtsogilearen datuak testuaren goialdean adierazita daudenez, nahikoa da sinatzea.
Norentzakoa
Behealdean errekurtso arrunta administrazioko zein organori, erakunderi edo atali bidaltzen zaion adierazi
behar da.
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