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NÓSANNA IMEACHTA RIARACHÁIN

COISTE NA RÉIGIÚN

FÓGRA FOLÚNTAIS UIMH. CDR/SG/AD16/01/19

maidir le post mar Ardrúnaí (F/B) in Ardrúnaíocht Choiste Eorpach na Réigiún

(grád earcaíochta AD16/3)

(Arna fhoilsiú faoi Airteagal 2(a) agus Airteagal 8 de Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Aontais Eorpaigh 
(CFSE))

1. RÉAMHRÁ

Faoi údarás an Uachtaráin, a dhéanann ionadaíocht ar an mBiúró, tá sé de chúram ar Ardrúnaí (1) Choiste Eorpach na 
Réigiún (dá ngairtear “an Coiste” anseo feasta) na cinntí atá glactha ag an mBiúró nó ag an Uachtarán a chur chun feidhme i 
gcomhréir le forálacha Rialacha Nós Imeachta an Choiste agus leis an gcreat dlíthiúil atá ann faoi láthair. Cumhdaítear leis 
na cinntí sin, go háirithe, eagrú agus bainistiú Ardrúnaíocht Choiste na Réigiún (ag a bhfuil amuigh agus istigh ar 530 ball 
foirne reachtúil agus buiséad bliantúil thart ar EUR 100 milliún) chun cúnamh éifeachtach a thabhairt don Choiste, dá 
chomh-chomhlachtaí agus dá chomhaltaí, agus a gcuid dualgas á gcomhlíonadh acu.

2. COISTE EORPACH NA RÉIGIÚN

Is comhlacht comhairleach a bunaíodh in 1994 é Coiste Eorpach na Réigiún. Is é tionól an Aontais Eorpaigh d’ionadaithe 
áitiúla agus réigiúnacha é. Faoi láthair, tá 350 comhalta ann. Is ionadaithe ar chomhlachtaí réigiúnacha nó áitiúla iad sin 
agus tá sainordú toghchánach in údarás réigiúnach nó áitiúil acu, é sin nó tá siad freagrach go polaitiúil do thionól tofa. 
Maidir leis na comhaltaí sin,

— cónaíonn siad, oibríonn siad agus toghtar iad sna réigiúin nó sna cathracha arb as dóibh;

— is cás leo ábhair imní a saoránach;

— is urlabhraithe ar son a bpobal áitiúil iad i gcroílár phróiseas cinnteoireachta agus reachtach an Aontais Eorpaigh agus 
coinníonn siad iad ar an eolas faoina bhfuil ag tarlú san Aontas.

Ní foláir dul i gcomhairle leis an gCoiste i gcaitheamh an phróisis reachtaigh, lena mbaineann Parlaimint na hEorpa agus 
Comhairle an Aontais Eorpaigh freisin, maidir leis na réimsí seo a leanas: iompar; fostaíocht; beartas sóisialta; Ciste Sóisialta 
na hEorpa; oideachas; gairmoiliúint; an óige agus spórt; cultúr; an tsláinte phoiblí; gréasáin thras-Eorpacha; comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach; cistí struchtúracha; an comhshaol agus fuinneamh.

Tá an Coiste ina chaomhnóir freisin ar phrionsabal na coimhdeachta. Faoi Chonradh Liospóin tá sé de cheart aige caingean 
a thionscnamh os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh aon uair a mheasann sé nár urramaíodh an prionsabal 
sin.

Tá an Coiste lándáiríre faoin ról atá aige feidhmiú mar dhroichead idir an Eoraip agus a cuid saoránach; chuige sin téann sé i 
mbun feachtais faisnéise áitiúla agus réigiúnacha, déanann sé imeachtaí áitiúla a reáchtáil agus cuireann sé ardáin ar bun le 
haghaidh líonrú a dhéanamh idir réigiúin agus le haghaidh gnólachtaí freisin.

Ar deireadh, tá comhpháirtíocht ghníomhach cothaithe aige leis na hinstitiúidí Eorpacha eile.
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(1) Aon tagairt a dhéantar san fhógra seo d’fhireannach glacfar leis gur ag tagairt do bhaineannach atáthar freisin.



3. DUALGAIS AN ARDRÚNAÍ

Agus a dhualgais riaracháin á gcomhlíonadh aige, ar dualgais iad atá bunaithe ar ráiteas misin an Choiste agus ar an 
sainordú arna thabhairt ag ceannaireacht pholaitiúil an Choiste, beidh sé de chúram ar an Ardrúnaí an méid seo a leanas a 
dhéanamh, go háirithe:

— bainistiú den scoth ar an bpearsanra a áirithiú ionas go mbeidh córas riaracháin an Choiste dírithe ar na nithe seo a 
leanas: cuidiú le comhaltaí an tionchar beartais is mó a bhaint amach, cur le líonra teagmhálaithe an Choiste agus le 
hinfheictheacht an Choiste ar an leibhéal fonáisiúnta, agus forbairt leanúnach a dhéanamh ar an tseirbhís a chuireann sé 
ar fáil do na comhaltaí, go háirithe de réir mar a thagann athruithe ar theicneolaíocht agus modhanna oibre;

— cúnamh a thabhairt don Uachtarán maidir le cruinnithe den Bhiúró agus den Tionól Iomlánach a ullmhú, nósanna 
imeachta a urramú agus deimhin a dhéanamh de go gcuirtear cinntí arna nglacadh i gcomhréir le Rialacha Nós Imeachta 
an Choiste chun feidhme mar is ceart;

— cuidiú leis an Uachtarán in aon ullmhúcháin a ghabhann le hionadaíocht a dhéanamh ar leasanna an Choiste i leith na 
n-institiúidí agus na gcomhlachtaí Eorpacha eile agus ar an leibhéal idirnáisiúnta chomh maith le hionadaíocht a 
dhéanamh ar an gCoiste nuair a bhaineann na leasanna sin le leibhéal an riaracháin;

— an comhar agus an comhordú is gá a áirithiú i measc Stiúrthóireachtaí an Choiste agus, ag an am céanna, 
idirchaidreamh a dhéanamh le hArdrúnaithe agus Ardrúnaíochtaí Ghrúpaí Polaitiúla an Choiste;

— moltaí a chur faoi bhráid an Bhiúró faoi conas an Ardrúnaíocht a reáchtáil i dtreo is go gcuirfear cúnamh éifeachtach ar 
fáil don Choiste agus dá chomh-chomhlachtaí, agus dá chomhaltaí, agus iad i mbun a ndualgas;

— páirt a ghlacadh i gcruinnithe an Bhiúró mar a mbeidh ról comhairleach aige;

— ullmhú an chláir bhliantúil agus ilbhliantúil d’obair an Choiste a eagrú;

— maoirseacht a dhéanamh ar obair chomhsheirbhísí Choiste na Réigiún/Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, i 
gcomhréir leis an gcomhaontú um chomhar idirinstitiúideach, a tugadh i gcrích idir an dá Choiste;

— na cumhachtaí a fheidhmiú a dhílsítear dó faoi na Rialacha Foirne agus faoi Rialacha Nós Imeachta an Choiste ina cháil 
mar Údarás Ceapacháin agus mar Údarás atá Cumhachtaithe chun Conarthaí Fostaíochta a Thabhairt i gCrích;

— dréachtmheastacháin ar chaiteachas agus ioncam an Choiste a tharraingt suas agus an buiséad a chur chun feidhme i 
gcomhréir leis na cumhachtaí atá dílsithe dó;

— deimhin a dhéanamh de go mbaintear an úsáid is fearr is féidir as na hacmhainní daonna agus airgeadais arna 
leithdháileadh ar an gCoiste ag na húdaráis bhuiséadacha mar oifigeach údarúcháin trí tharmligean.

4. CRITÉIR IONTRÁLA

Tá an próiseas roghnúcháin oscailte do gach iarrthóir a chomhlíonann na critéir seo a leanas faoin dáta deiridh le 
hiarratais a chur isteach. Ní foláir do na hiarrthóirí:

— a bheith ina náisiúnach de cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh;

— lánchearta mar shaoránach a bheith acu agus teistiméireachtaí iomchuí ar a ndea-cháil a chur ar fáil faoina oiriúnaí agus 
atá siad do chomhlíonadh dhualgais an Ardrúnaí;

— aon oibleagáidí reachtúla a bhaineann le seirbhís mhíleata a bheith comhlíonta acu;

— a bheith in ann an sainordú iomlán cúig bliana a chur isteach sula mbeidh an aois scoir bainte amach acu. Maidir le baill 
foirne shealadacha den Aontas Eorpach a théann isteach i seirbhís an Aontais i mí Eanáir 2014, is é an sainmhíniú a 
thugtar ar aois scoir ina gcás siúd deireadh na míosa ina mbainfidh an duine sin 66 bliana d’aois amach (féach 
Airteagal 52(a) de na Rialacháin Foirne);

— na coinníollacha corpacmhainneachta atá riachtanach do chur i gcrích a ndualgas a chomhlíonadh (sula gceapfar é, 
déanfar tástálacha ar an iarrthóir rathúil i gceann d’ionaid leighis an Aontais d’fhonn a dheimhniú go sásaíonn an t- 
iarrthóir na ceanglais reachtúla);

— leibhéal oideachais a bheith acu arb ionann é agus cúrsa ollscoile críochnaithe arna fhianú ag dioplóma i gcás inar 
ceithre bliana nó níos mó gnáth-thréimhse an chúrsa ollscoile nó leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa ollscoile 
críochnaithe arna fhianú ag dioplóma maille le taithí oibre iomchuí ar feadh bliana ar a laghad i gcás inar trí bliana nó 
níos mó gnáth-thréimhse an chúrsa ollscoile;
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— taithí ghairmiúil 15 bliana ar a laghad atá ábhartha do chineál na ndualgas a bheith gnóthaithe acu tar éis an dioplóma 
dá dtagraítear sa fhleasc roimhe seo a fháil; i gcás inar trí bliana gnáth-thréimhse an chúrsa ollscoile, meastar gur cuid 
dhílis den dioplóma an taithí oibre bliana a bhfuil gá léi chun an tréimhse oideachais sin a chomhlánú, agus áireofar sin 
sa bhreis ar an líon blianta de thaithí oibre a éilítear faoin bhfleasc seo; ní mór cúig bliana ar a laghad de thaithí oibre a 
bheith gnóthaithe acu i bpost sinsearach bainistíochta;

— sáreolas ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh a bheith acu mar phríomhtheanga agus eolas sásúil ar 
theanga oifigiúil eile de chuid an Aontais; i bhfianaise chineál na ndualgas atá le comhlíonadh, is gá eolas maith (leibhéal 
B2 ar a laghad de réir Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha (2)) a bheith acu ar an mBéarla nó ar an 
bhFraincis; maidir leis an ngá atá ann ball foirne a earcú ag a bhfuil na caighdeáin is airde ó thaobh inniúlachta, 
feidhmíochta agus ionracais de caithfear cothromaíocht a aimsiú idir sin agus leas na seirbhíse, a éilíonn go mbeidh an t- 
iarrthóir in ann dul i mbun oibre láithreach agus go mbeidh ar a chumas cumarsáid éifeachtach a dhéanamh laistigh den 
institiúid ina chuid oibre ó lá go lá i gceann amháin de na teangacha is mó atá in úsáid ag oifigigh agus baill foirne eile 
de chuid an Aontais mar theanga oibre inmheánach. Dá bhrí sin, modh comhréireach atá sa tástáil a dhéantar ar eolas 
na n-iarrthóirí ar theangacha le linn an phróisis earcaíochta chun a dheimhniú go bhfuil na cáilíochtaí is airde acu chun 
dualgais an Ardrúnaí a chomhlíonadh i dtimpeallacht oibre an Choiste. Iarrthóir a bhfuil ceann de na teangacha 
thuasluaite aige mar phríomhtheanga, iarrfar air le linn an agallaimh é féin a chur in iúl go sásúil i dteanga oifigiúil eile 
mar aon lena phríomhtheanga féin. Buntáiste a bheidh ann má tá iarrthóirí in ann cumarsáid éifeachtach a dhéanamh i 
dteangacha oifigiúla eile de chuid an Aontais;

— a lua sa dearbhú sínithe (féach pointe 7.1 thíos) go gcomhlíonann siad na ceanglais maidir le scileanna teanga, a 
ndéanfar measúnú orthu le linn an agallaimh.

5. NA CRITÉIR SCAGTHA TOSAIGH (scrúdú ar an iarratas)

5.1. Is éard a bheidh sa scagadh tosaigh a dhéanfar ar iarrthóirí ná measúnú comparáideach ar a dtaithí ghairmiúil 
bunaithe ar an bhfaisnéis a thug siad ina n-iarratas.

Tabharfar tosaíocht d’iarrthóirí a bhfuil na nithe seo a leanas acu:

5.1.1. scileanna ceannaireachta

— cumas dea-fheidhmiú eagraíochta idirnáisiúnta, ilteangaí agus ilchultúrtha ar bhonn costéifeachtach a áirithiú, rud a 
éilíonn tuiscint mhaith ar mhodhanna bainistíochta agus taithí ar bheith i gceannas ar fhoirne móra atá cosúil le Coiste 
Eorpach na Réigiún ó thaobh méide agus buiséid de; ba mhaith an ní taithí bainistíochta nach beag a bheith acu;

— taithí ar bhearta bainistíochta atá éifeachtúil agus nuálach a fhorbairt agus a chur chun feidhme.

5.1.2. scileanna caibidlíochta agus cumarsáide

— scileanna caibidlíochta; ba bhuntáiste dóibh cumas a bheith léirithe cheana acu teacht ar chomhréiteach i gcomhthéacs 
na cinnteoireachta ardleibhéil;

— scileanna cumarsáide agus scileanna caidrimh phoiblí.

5.1.3. Eolas agus taithí atá ábhartha do chineál na ndualgas

— eolas ar bheartais an Aontais Eorpaigh;

— eolas ar ghnéithe réigiúnacha nó áitiúla den lánpháirtiú Eorpach; ba bhuntáiste é an t-eolas seo a bheith gnóthaithe acu i 
gcomhlacht áitiúil nó réigiúnach;

— eolas ar phróiseas cinnteoireachta an Aontais Eorpaigh agus taithí ar an gcomhar idirinstitiúideach, i dtimpeallacht 
pholaitiúil más féidir;

— taithí ar bheith ag plé leis na nósanna imeachta riaracháin agus buiséadacha, agus leis an gcreat dlíthiúil, lena rialaítear 
gníomhaíochtaí na n-institiúidí Eorpacha.

5.2. Déanfar an scagadh tosaigh ar iarrthóirí freisin bunaithe ar na cúiseanna ar mian leo dualgais an Ardrúnaí a 
ghlacadh orthu féin agus ar an bhfís atá acu maidir le breisluach an Choiste agus na dúshláin nach foláir don institiúid 
aghaidh a thabhairt orthu amach anseo, mar a leagtar amach ina litir iarratais iad.

21.1.2019 GA Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh 3

(2) https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global- 
scale
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6. CRITÉIR ROGHNÚCHÁIN (agallamh)

Maidir leis an bpróiseas roghnúcháin, cuirfear iarrthóirí faoi agallamh agus lena linn sin cuirfidh an painéal dá dtagraítear i 
bpointe 7.3 roinnt ceisteanna comhchosúla ar na hiarrthóirí chun measúnú comparáideach a dhéanamh ag an bpointe sin 
ar na hiarrthóirí éagsúla a bheidh san iomaíocht.

Bainfidh na ceisteanna sin go háirithe leis na nithe seo a leanas:

— cumas na n-iarrthóirí straitéisí nuálacha a dhréachtú agus a chur chun feidhme, cuspóirí nua don Choiste a shainaithint, 
agus torthaí atá le baint amach a leagan síos agus a thuairisciú;

— cumas na n-iarrthóirí ionadaíocht a dhéanamh ar leasanna an Choiste ar an leibhéal Eorpach agus ar an leibhéal 
idirnáisiúnta.

Le linn an agallaimh déanfaidh an painéal measúnú go háirithe ar scileanna bainistíochta na n-iarrthóirí, ar a scileanna 
cumarsáide, ar a shochaideartha agus a neamhchlaonta atá siad, ar a scileanna caibidlíochta agus ar an réimse suimeanna atá 
acu.

Ina theannta sin, déanfar measúnú i gcaitheamh an agallaimh ar na scileanna teanga atá riachtanach chun dualgais Ardrúnaí 
an Choiste a chomhlíonadh, go háirithe an leibhéal Béarla nó Fraincise atá luaite sna critéir iontrála.

Buntáiste a bheidh ann má tá iarrthóirí in ann cumarsáid éifeachtach a dhéanamh i dteangacha oifigiúla eile de chuid an 
Aontais.

7. NÓS IMEACHTA IARRATAIS

7.1. Iarratais a chomhdú

Ní mór an t-iarratas a sheoladh, trí ríomhphost amháin, i bhformáid pdf chuig an seoladh seo a leanas:

vacancysg@cor.europa.eu

Maidir le hiarrthóirí atá faoi mhíchumas a fhágann nach bhfuil siad in ann a n-iarratas a sheoladh ar líne, féadfaidh siad é a 
chur isteach tríd an bpost cláraithe (ach cruthúnas seachadta a bheith leis) chuig an seoladh seo a leanas: Coiste Eorpach na 
Réigiún, faoi chúram an Uachtaráin, 101 rue Belliard, 1040 An Bhruiséil, An Bheilg, agus é marcáilte Faoi Rún 2 fógra folúntais — 
ná hosclaíodh an rannóg poist é seo, faoin spriocdháta le haghaidh iarratais arna sainiú i bpointe 7.2 thíos ar dhéanaí, mar a 
thabharfar le fios leis an bpostmharc. Maidir le haon teachtaireachtaí ina dhiaidh sin idir an Coiste agus iarrthóirí faoi 
mhíchumas, is tríd an bpost a chuirfear chun a chéile iad. Caithfidh iarrthóirí a mbeidh a n-iarratas á seoladh tríd an bpost 
acu, deimhniú, arna eisiúint ag comhlacht inniúil, lena bhfianaítear a stádas míchumais, a cheangal leis an iarratas sin. 
Iarrtar orthu freisin a chur in iúl ina gcuid focal féin, na socruithe a mheasann siad a bheith riachtanach chun a 
rannpháirtíocht sa phróiseas earcaíochta a éascú.

San iarratas ní mór uimhir thagartha an fhógra folúntais a lua i líne an ábhair agus ní mór na nithe seo a leanas a chur 
isteach léi:

— litir chumhdaigh, a mbeidh síniú agus dáta léi, ina leagfar amach na cúiseanna ar mian leis an iarrthóir cur isteach ar an 
bpost, an fhís atá aige maidir le breisluach an Choiste agus na dúshláin nach foláir don institiúid aghaidh a thabhairt 
orthu amach anseo, na scileanna atá aige i dtaca le bainistíocht chostéifeachtach, agus ina leagfar amach na nithe atá 
bainte amach aige a léiríonn go bhfuil sé cáilithe go hiomchuí don phost (5 leathanach ar a mhéad (3));

— Curriculum Vitae atá cothrom le dáta (i bhformáid Europass);

— ní foláir an Curriculum Vitae agus an litir chumhdaigh a scríobh i mBéarla nó i bhFraincis (4); ag díriú dóibh, ar a laghad, 
ar an tréimhse cúig bliana a raibh dualgais bainistíochta sinsearaí orthu, caithfidh iarrthóirí na nithe seo a leanas a lua 
ina CV go sonrach ina leith sin: (1) teideal agus cineál na ndualgas bainistíochta a chomhlíon siad, (2) líon na mball 
foirne ar a ndearna siad maoirseacht mar chuid dá ndualgais, (3) méid na mbuiséad a bhí faoina maoirseacht dhíreach.

— dearbhú, a bhfuil síniú agus dáta leis (foirm in Iarscríbhinn 1), go bhfuil na critéir iontrála a leagtar amach i bpointe 4 
thuas á gcomhlíonadh;

— an seicliosta in Iarscríbhinn II, agus síniú agus dáta leis;

— cóip de dhoiciméid chéannachta oifigiúla an iarrthóra;

— cóip den dioplóma a bhfuil gá leis le haghaidh an ghráid (féach pointe 4 thuas);
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(3) Is é is leathanach caighdeánach ann 1 500 carachtar gan spásanna eatarthu.
(4) Áiritheoidh an painéal nach mbeidh aon bhuntáiste míchuí ag na hiarrthóirí sin arb é an Béarla nó an Fhraincis a bpríomhtheanga.
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— cóip de na doiciméid ghairmiúla lena ndeimhnítear taithí an iarrthóra, i gcomhréir leis na critéir a leagtar amach i 
bpointe 5 thuas. Ní mór an tréimhse fostaíochta agus, más féidir, leibhéal na freagrachta a lua go soiléir sna doiciméid.

Ní gá na cóipeanna a áirítear san iarratas a fhíordheimhniú.

Ní chuirfear san áireamh aon iarratas a bheidh easnamhach (lena n-áirítear an síniú a bheith fágtha ar lár), a 
chuirfear isteach i ndiaidh an dáta deiridh nó nach mbeidh na forálacha seo maidir le hiarratais a chur isteach á 
gcomhlíonadh aige.

7.2. An dáta deiridh chun iarratais a chur isteach: 5 Aibreán 2019 ag meán lae (am na Bruiséile)

Gheobhaidh na hiarrthóirí deimhniú tríd an ríomhphost go bhfuarthas an t-iarratas. Déanfar aon iarratais a gheofar leis an 
bpost cláraithe mar aon le cruthúnas seachadta, dá dtagraítear i bpointe 7.1 thuas, a admháil go cuí.

7.3. Scrúdú ar iarratais, scagadh tosaigh agus comhaid a roghnú

Is painéal ar a mbeidh Uachtarán an Choiste, an chéad Leas-Uachtarán agus cathaoirligh ghrúpaí polaitiúla an Choiste, nó a 
n-ionadaithe siúd, a dhéanfaidh na hiarratais a mheas. Cuirfidh an Ardrúnaíocht cúnamh riaracháin ar fáil don phainéal.

Tá ceithre chéim sa phróiseas, mar atá:

7.3.1. Seiceálfaidh an painéal inghlacthacht na n-iarrthóirí ar bhonn a ndearbhuithe, a CVanna agus cóipeanna de na 
doiciméid a shonraítear i bpointe 7.1 den fhógra folúntais seo.

Sonraítear i bpointe 4 na critéir iontrála atá le cur i bhfeidhm ag an gcéim seo den phróiseas.

7.3.2. Ina dhiaidh sin déanfaidh an painéal scagadh ar na hiarratais a scaoileadh tríd i ndiaidh na céime a bhfuil tuairisc 
uirthi sa phointe roimhe seo. Déanfar an scagadh sin ar bhonn a mbeidh san iarratas. An seachtar iarrthóirí (ar a mhéad) is 
fearr a chomhlíonfaidh na critéir a leagtar amach i bpointe 5 den fhógra folúntais seo, cuirfear ar an ngearrliosta iad.

De bharr an scagtha seo, iarrtar ar na hiarrthóirí aird a dhíriú ina litir chumhdaigh ar na gnéithe sin dá CV is fearr a oireann 
don phost agus iarrtar orthu na critéir scagtha a leagtar amach i bpointe 5 thuas a chumhdach.

Tabharfar cuireadh ansin do na hiarrthóirí atá ar an ngearrliosta teacht chuig an ionad measúnaithe. Cuirfear ar an eolas iad 
faoin gclár agus faoin modheolaíocht in am trátha. Is éard is aidhm don mheasúnú seo meastóireacht a dhéanamh ar a 
scileanna bainistíochta (bainistiú faisnéise, cúraimí, daoine agus caidrimh idirphearsanta mar aon lena gcumas chun 
cuspóirí a bhaint amach). Ní bheidh toradh an mheasúnaithe ceangailteach: is éard is aidhm dó breis eolais a chur ar fáil don 
phainéal le cur san áireamh san agallamh roghnúcháin.

7.3.3. Tabharfar cuireadh d’iarrthóirí atá ar an ngearrliosta freastal ar agallamh roghnúcháin a reáchtálfaidh an painéal i 
gcomhréir le forálacha phointe 6 thuas.

Iarrfar ar na hiarrthóirí a mbeidh cuireadh chun agallaimh faighte acu an doiciméad céannachta a chur ar fáil, maille leis an 
leagan bunaidh den dioplóma agus de na doiciméid lena ndeimhnítear an taithí oibre atá acu.

7.3.4. Tar éis na n-agallamh, déanfaidh an tUachtarán an t-iarrthóir is oiriúnaí, de réir mar a mheasfar, a mholadh don 
Bhiúró chun an post mar Ardrúnaí Choiste na Réigiún a ghlacadh air féin. Forchoimeádann an Biúró an ceart agallamh a 
chur ar an iarrthóir a mhol an tUachtarán.

I gcomhréir le Riail 72 de Rialacha Nós Imeachta Choiste na Réigiún, ní féidir Ardrúnaí a cheapadh gan an Biúró a 
chaitheamh vóta i bhfabhar leis sin, ag teacht le chéile dóibh i seomra iata, le córam sonrach.

Má vótálann an Biúró ina fhabhar sin, tabharfaidh sé treoir don Uachtarán conradh fostaíochta an iarrthóra rathúla a shíniú.

Ní ceart d’iarratasóirí, ar chuntar ar bith, teagmháil a dhéanamh go díreach nó go hindíreach leis an mbord 
roghnúcháin maidir leis an nós imeachta roghnúcháin seo. Forchoimeádann an painéal an ceart gach iarratasóir 
nach n-urramóidh an treoir sin a dhícháiliú.
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8. COINNÍOLLACHA EARCAÍOCHTA

Beidh an t-iarrthóir a cheapfar fostaithe ar chonradh cúig bliana mar bhall foirne sealadach (Airteagal 22(a) de 
Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Aontais Eorpaigh) ag grád AD 16/3.

Beidh air tréimhse phromhaidh naoi mí a chur isteach.

Beidh ceangal air na doiciméid bhunaidh a chruthaíonn go gcomhlíonann sé na critéir iontrála a chur ar fáil aon mhí 
amháin ar a laghad sula dtosaíonn sé ag obair.

Ina theannta sin, agus gan dochar do na ceanglais thuas, iarrfar ar an iarrthóir rathúil gealltanas a thabhairt rialacha áirithe 
eitice a chomhlíonadh. Dírítear aird na n-iarrthóirí ar na srianta a fhorchuirtear le Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais 
Eorpaigh maidir le gníomhaíochtaí seachtracha, socrúcháin agus coinbhleachtaí leasa (Airteagail 11, 11a, 12b, 13 agus 15 
de na Rialacháin Foirne), a bhfuil feidhm acu maidir le foireann shealadach faoi Airteagal 11 de Choinníollacha Fostaíochta 
Sheirbhísigh Eile an Aontais Eorpaigh.

Ar mhaithe le neamhspleáchas an iarrthóra, ní mór dó a bheith saor ó aon oibleagáid ghairmiúil a bhí air roimhe sin tráth 
nach déanaí ná an t-am a théann sé i mbun oifige. Beidh ceangal air aon bhearta riaracháin is gá a dhéanamh chuige sin.

Más oifigeach de chuid an Aontais Eorpaigh an té a cheapfar, beidh ceangal air éirí as a phost reatha nó saoire a fháil ar 
fhorais phearsanta.

9. AMCHLÁR SEALADACH PHRÍOMHCHÉIMEANNA AN NÓS IMEACHTA

5 Aibreán 2019: Dáta deiridh le haghaidh iarratais a dhéanamh

Go luath i mí Iúil 2019: Aonad measúnaithe

An chéad leath de mhí Mheán Fómhair 
2019:

Agallaimh leis an bpainéal

7 Deireadh Fómhair 2019: Cinneadh ón mBiúró

Tá an tráthchlár sealadach agus d’fhéadfadh sé go dtiocfadh athrú air. Cuirfear na hiarrthóirí atá ar an ngearrliosta ar an 
eolas in am trátha.

10. NÓTAÍ

Líonfar an post nuair a bheidh acmhainní buiséadacha ar fáil ina chomhair.

Áiritheoidh an Coiste go ndéanfar sonraí pearsanta na n-iarrthóirí a phróiseáil i gcomhréir iomlán le forálacha Rialachán 
(AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a 
chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus 
maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh 1247/ 
2002/CE (5).

Is fostóir comhionannais deiseanna é Coiste Eorpach na Réigiún, rud a chuireann bac ar aon idirdhealú.

Don Bhiúró

An tUachtarán

Karl-Heinz LAMBERTZ 
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IARSCRÍBHINN I

FÓGRA FOLÚNTAIS Uimh. CDR/SG/AD16/01/19

DEARBHÚ

AN tIARRTHÓIR

Sloinne, céadainm:

Dearbhaím leis seo go bhfuil an fhaisnéis agus na doiciméid uile atá istigh le m’iarratas fíor agus iomlán.

Dearbhaím leis seo, ar an dáta deiridh le haghaidh iarratais a dhéanamh (5 Aibreán 2019):

i. gur náisiúnach de cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh mé;

ii. go bhfuil cearta iomlána mar shaoránach agam;

iii. go bhfuil aon oibleagáidí reachtúla a bhaineann le seirbhís mhíleata comhlíonta agam;

iv. go bhfuil na teistiméireachtaí iomchuí ar mo dhea-cháil agam a theastaíonn chun mo chuid dualgas a chomhlíonadh;

v. go gcomhlíonaim, ar feadh m’eolais, na coinníollacha corpacmhainneachta a theastaíonn chun mo chuid dualgas a 
dhéanamh;

vi. nach bhfuil an aois scoir d’oifigigh agus do sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh slánaithe agam, a dtagann éifeacht léi 
ag deireadh na míosa ina sroichfidh sé 66 bliana d’aois, agus nach mbeidh an aois scoir sin sroichte agam roimh 
dheireadh sceidealaithe an téarma oifige;

vii. go bhfuil leibhéal oideachais bainte amach agam arb ionann é agus cúrsa ollscoile críochnaithe arna fhianú ag 
dioplóma i gcás inar ceithre bliana nó níos mó gnáth-thréimhse an chúrsa ollscoile nó leibhéal oideachais arb ionann é 
agus cúrsa ollscoile críochnaithe arna fhianú ag dioplóma maille le taithí oibre iomchuí ar feadh bliana ar a laghad i 
gcás inar trí bliana nó níos mó gnáth-thréimhse an chúrsa ollscoile;

viii. go bhfuil taithí ghairmiúil 15 bliana ar a laghad gnóthaithe agam tar éis an dioplóma dá dtagraítear sa phointe roimhe 
seo a fháil; i gcás inar trí bliana gnáth-thréimhse an chúrsa ollscoile, meastar gur cuid dhílis den dioplóma an taithí 
oibre bliana a bhfuil gá léi chun an tréimhse oideachais sin a chomhlánú, agus áireofar sin sa bhreis ar na 15 bliana de 
thaithí oibre a theastaíonn; go bhfuil cúig bliana ar a laghad de thaithí oibre gnóthaithe agam i bpost sinsearach 
bainistíochta;

ix. go bhfuil sáreolas agam ar theanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh agus eolas sásúil ar theanga oifigiúil amháin 
eile ar a laghad de chuid an Aontais;

x. go bhfuil ar a laghad eolas maith (leibhéal B2 de réir Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha) agam ar an 
mBéarla nó ar an bhFraincis.

Is dlúthchuid den iarratas é an dearbhú seo agus an seicliosta, agus ní mór iad a cheangal le mo litir iarratais 
oifigiúil.

Is eol dom:

— go ndiúltófar do m’iarratas má tá aon cheann de na doiciméid a éilítear faoi choinníollacha an fhógra folúntais ar 
iarraidh ón iarratas;

— go gcuirfear m’iarratas ó bhail go huathoibríoch má tá aon dearbhú a dhéantar ann bréagach.

Dáta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Síniú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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IARSCRÍBHINN II

FÓGRA FOLÚNTAIS Uimh. CDR/SG/AD16/01/19

SEICLIOSTA

AN tIARRTHÓIR

Sloinne, céadainm:

Dearbhaím, leis seo, go bhfuil na doiciméid seo a leanas faoi iamh leis an iarratas (cuir cros sna boscaí cuí):

TÁ NÍL

1. Cóip den dioplóma ollscoile lena bhfianaítear cúrsa staidéir 4 bliana nó

Cóip den dioplóma ollscoile lena bhfianaítear cúrsa staidéir 3 bliana ar a laghad agus 
cruthúnas ar thaithí iomchuí ghairmiúil a mhair bliain amháin ar a laghad

□ □

2. Cruthúnas ar 15 bliana de thaithí ghairmiúil, ar taithí i bpost sinsearach bainistíochta í 5 
bliana di sin

□ □
3. Cóip de dhoiciméad oifigiúil céannachta □ □
4. Litir chumhdaigh (5 leathanach ar a mhéad) (EN nó FR) □ □
5. CV i bhformáid Europass (EN nó FR) □ □
6. Dearbhú, a bhfuil ainm agus dáta leis □ □

Dáta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Síniú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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