
GLAO AR LÉIRITHE SPÉISE 
DO BHAILL FOIRNE AR CONRADH 

 
EUIPO/CAST/1/16 

le haghaidh na bpróifílí seo a leanas:  
 

1. TACAÍOCHT MAOINE INTLEACHTÚLA – Feidhmghrúpa III (FGIII)  
2. TACAÍOCHT RIARACHÁIN – Feidhmghrúpa III (FGIII) 
3. TACAÍOCHT TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE/BAINISTÍOCHT 

TIONSCADAL – Feidhmghrúpa III (FGIII) 
4. SPEISIALTÓIR UM MAOIN INTLEACHTÚIL – Feidhmghrúpa IV (FGIV) 
5. COMHAIRLEOIR/SPEISIALTÓIR – Feidhmghrúpa IV (FGIV) 
6. SPEISIALTÓIR UM THEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE/BAINISTÍOCHT 

TIONSCADAL – Feidhmghrúpa IV (FGIV) 
 
 

Spriocdháta le haghaidh clárúcháin: 21 Nollaig 2016 ag 12.00 (meán lae), am na Bruiséile 
 
 

Tá nós imeachta roghnúcháin á sheoladh ag Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh 
(EUIPO) d'fhonn bunachar sonraí d'iarrthóirí a bhunú óna bhféadfar gníomhairí ar conradh a 
earcú. Cuirfidh an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) tacaíocht theicniúil ar fáil chun an 
nós imeachta roghnúcháin a eagrú.  

Úsáidfidh EUIPO an bunachar sonraí chun poist atá lonnaithe go príomha in Alicante, an Spáinn, 
a líonadh. 

Is iad a bheidh sna téarmaí fostaíochta do bhaill foirne ar conradh ná na téarmaí fostaíochta do 
bhaill foirne ar conradh a leagtar síos faoi Airteagal 3a de Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh 
Eile an Aontais Eorpaigh (CEOS). Chun téacs iomlán an doiciméid sin a rochtain, féach http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:EN:PDF 
(caibidil IV, lch. 215). 

Clúdófar riachtanais na hOifige thar an tréimhse 2017-2019 leis na poist. Tabharfar conarthaí i 
gcrích ar feadh tréimhse thosaigh a mhairfidh cúig bliana ar a mhéad agus ní fhéadfar iad a 
athnuachan ach uair amháin ar a mhéad agus ar feadh tréimhse sheasta eile nach mó ná cúig 
bliana. 

Ní fhéadfaidh tú iarratas a dhéanamh ach ar fheidhmghrúpa amháin agus ar phróifíl 
amháin: 
 
Feidhmghrúpa III (FGIII): 

- TACAÍOCHT MAOINE INTLEACHTÚLA – Feidhmghrúpa III (FGIII)  
- TACAÍOCHT RIARACHÁIN – Feidhmghrúpa III (FGIII) 
- TACAÍOCHT TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE/BAINISTÍOCHT TIONSCADAL 

– Feidhmghrúpa III (FGIII) 
 
Feidhmghrúpa IV (FGIV): 

- SPEISIALTÓIR UM MAOIN INTLEACHTÚIL – Feidhmghrúpa IV (FGIV) 
- COMHAIRLEOIR/SPEISIALTÓIR – Feidhmghrúpa IV (FGIV) 
- SPEISIALTÓIR UM THEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE/BAINISTÍOCHT 

TIONSCADAL – Feidhmghrúpa IV (FGIV) 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:EN:PDF
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Is mian linn a chur in iúl duit gur gnách go bhfreagraíonn líon mór iarrthóirí ardcháilithe do na 
Glaonna ar léiriú spéise do bhaill foirne ar conradh. Ina theannta sin, is amhlaidh sa Ghlao sonrach 
seo nach ndéanfar ach líon teoranta iarrthóirí arna gclárú sa bhunachar sonraí a chur ar an 
ngearrliosta, a chur faoi thriail, a chur faoi agallamh agus tairiscint poist a fháil sa deireadh. 
 
 
CAD IAD NA CÚRAIMÍ A D'FHÉADFADH A BHEITH ORM? 
Agus é/í ag obair faoi mhaoirseacht oifigigh nó baill foirne shealadaigh, tabharfaidh an ball foirne 
ar conradh faoi chúraimí i réimse na Maoine Intleachtúla.  

Na próifílí atá á lorg: 
FGIII – Tacaíocht maoine intleachtúla 
Tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí a bhaineann le trádmharcanna Comhphobail (TMC), 
dearaí Comhphobail cláraithe (DCC) agus maoin intleachtúil i gcoitinne a chosaint.  

Mar shampla, d'fhéadfadh go n-áireofaí an méid seo leis na dualgais: tacú le scrúdú a dhéanamh ar 
gach gné a bhaineann le hiarratais agus clarúcháin TMC agus DCC, tacú le gníomhaíochtaí a 
bhaineann le cearta maoine intleachtúla i gcoitinne, lena n-áirítear tionscadail chomhair agus 
chóineasaithe a chur chun feidhme, forfheidhmiú agus sáruithe maoine intleachtúla.  

Ní mór taithí a bheith ag na hiarrthóirí ar réimse na maoine intleachtúla, go háirithe ar chúraimí 
teicniúla a bhaineann le hiarratais ar thrádmharcanna agus dearaí agus clárú trádmharcanna agus 
dearaí. Éilítear leis na dualgais sin an cumas chun tacaíocht riaracháin agus tacaíocht theicniúil a 
chur ar fáil chomh maith le heolas an-mhaith ar bhogearraí caighdeánacha oifige. 

 
FGIII – Tacaíocht riaracháin 
Tacaíocht riaracháin a chur ar fáil, lena n-áirítear bainistíocht doiciméad, cumarsáid inmheánach 
agus sheachtrach, oibríochtaí airgeadais, riachtanais lóistíochta, soláthar faisnéise agus 
gníomhaíochtaí caidrimh sheachtraigh, lena n-áirítear cruinnithe agus imeachtaí a eagrú.  

Mar shampla, d'fhéadfadh go n-áireofaí an méid seo leis na dualgais: tacú le nósanna imeachta 
roghnúcháin/agallaimh a eagrú; cúrsaí riaracháin a bhaineann le cearta agus sochair an duine 
aonair; íocaíochtaí agus aisíocaíochtaí a phróiseáil agus a bhailíochtú; gealltanais a ullmhú, 
pleanáil airgeadais agus tuairisciú; glaonna ar thairiscintí a ullmhú agus gníomhaíocht leantach a 
dhéanamh orthu; téacsanna a athbhreithniú; cruinnithe, imeachtaí nó taisteal a eagrú; faisnéis 
tosaigh a sholáthar d'úsáideoirí agus gearáin a bhainistiú; caidreamh leis an bPreas, 
gníomhaireachtaí cumarsáide agus cliaint a láimhseáil; forbairt ábhair (substaint agus gné) a 
sholáthar le haghaidh ábhair chumarsáide ar líne agus ábhair chumarsáide chlóite; ábhar a 
dhréachtú (óráidí, ailt, nuachtlitreacha, preaseisiúintí), cúraimí closamhairc, lena n-áirítear 
fístaifeadadh, clostaifeadadh, grianghrafadóireacht agus craoladh Gréasáin; páirt a ghlacadh i 
ngníomhaíochtaí a bhaineann le deimhniú ISO, go háirithe uirlisí ardchaighdeáin a chothabháil, 
sonraí a thiomsú agus a láimhseáil agus táscairí agus sonraí scórchárta a nuashonrú. 

Ní mór d'iarrthóirí taithí a bheith acu ar cheann amháin ar a laghad de na réimsí tacaíochta 
thuasluaite. Éilítear leis na dualgais sin an cumas chun tacaíocht riaracháin agus tacaíocht 
theicniúil a chur ar fáil chomh maith le heolas an-mhaith ar bhogearraí oifige. 

 

FGIII – Tacaíocht teicneolaíocht faisnéise/bainistíocht tionscadal 
Tacaíocht a sholáthar i raon leathan cúraimí a bhaineann le teicneolaíocht faisnéise (TF), 
bainistíocht tionscadal/clár.   

Mar shampla, d'fhéadfadh go n-áireofaí an méid seo leis na dualgais: doiciméid anailíse gnó agus 
táirgí insoláthartha (nótaí mionteagaisc tionscadail, riachtanais ardleibhéil, SRS, Cásanna Tástála, 
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etc.) a tháirgeadh; saineolas teicniúil a sholáthar chun córais a chothabháil agus a uasghrádú 
agus/nó chun bogearraí agus na ERPanna is coitianta a fhorbairt nó a chumrú agus/nó chun crua-
earraí a bhainistiú agus/nó chun ailtireacht TF a bhainistiú; cúnamh a thabhairt maidir le 
bainistíocht tionscadal (doiciméid tionscadail amhail pleananna nó tuarascálacha a tháirgeadh); 
cúnamh a thabhairt maidir le tionscadail a shainiú agus a chur chun feidhme, geallsealbhóirí a 
chomhordú, páirt a ghlacadh i meithleacha atá i mbun feidhme.  

Ní mór d'iarrthóirí taithí a bheith acu ar cheann amháin ar a laghad de na réimsí sonraithe 
thuasluaite. Éilítear leis na dualgais sin freisin an cumas chun tacaíocht riaracháin agus tacaíocht 
theicniúil a chur ar fáil chomh maith le heolas an-mhaith ar bhogearraí oifige. 

 

FG IV – Speisialtóir um maoin intleachtúil  
Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí a bhaineann le trádmharcanna Comhphobail (TMC), dearaí 
cláraithe Comhphobail (DCC) agus maoin intleachtúil i gcoitinne a chosaint, lena n-áirítear 
forfheidhmiú agus sáruithe maoine intleachtúla; páirt a ghlacadh i mbearta comhair agus 
comhchuibhithe leis na hoifigí náisiúnta um maoin intleachtúil san Aontas Eorpach.  

Mar shampla, d'fhéadfadh go n-áireofaí an méid seo leis na dualgais: gach gné a bhaineann le 
hiarratais agus clarúcháin TMC agus DCC a láimhseáil; comhairle dlí agus réiteach díospóide a 
chur ar fáil, faisnéis agus sonraí faoi chearta maoine intleachtúla a thiomsú, a anailísiú agus a 
scaipeadh.  

Ní mór d'iarrthóirí taithí a bheith acu ar réimse na maoine intleachtúla. Éilítear leis na dualgais sin 
an cumas chun a bheith ag obair i dtimpeallacht idirnáisiúnta/ilchultúrtha, an cumas chun dul i 
mbun oibre go tapa as stuaim an oibrí féin, agus taithí ar a bheith ag obair mar fhoireann. 

 

FG IV – Comhairleoir/speisialtóir 
Tabhairt faoi chúraimí comhairleacha/speisialtóra agus teicniúla a thugann tacaíocht 
d'fheidhmeanna coincheapúla agus/nó anailíseacha agus/nó bainistíochta i réimsí tacaíochta na 
hOifige.  

Mar shampla, d'fhéadfadh go n-áireofaí an méid seo leis na dualgais: Cúnamh agus saineolas dlí a 
sholáthar maidir le cúrsaí amhail na Rialacháin Foirne, soláthar poiblí, rochtain ar dhoiciméid, 
cosaint sonraí, ceisteanna institiúideacha, etc.; doiciméid bheartais a dhréachtú agus an caidreamh 
le geallsealbhóirí áitiúla a bhainistiú; comhairle a sholáthar maidir le forbairt agus cur chun 
feidhme a dhéanamh ar chláir chúnaimh nó tionscnaimh chomhair a dtugann EUIPO fúthu i 
gcomhthéacs idirnáisiúnta; sonraí faoi limistéir leathana gheografacha a thiomsú, a anailísiú, a 
thuairisciú agus a scaipeadh; comhairle, oiliúint agus comhdhálacha a sholáthar; uirlisí foghlama 
ar líne a fhorbairt maidir le hábhair a bhaineann leis an maoin intleachtúil (an geilleagar, dlí AE, 
etc.); tuarascálacha agus foilseacháin a dhréachtú; comhairle a sholáthar maidir le hiompraíocht 
custaiméirí agus gnéithe eacnamaíocha gaolmhara; líonraí geallsealbhóirí (úsáideoirí, saineolaithe, 
an lucht léinn, ollscoileanna, an tsochaí shibhialta, údaráis náisiúnta, etc.) a chruthú, a fhorbairt 
agus a éascú agus cláir a fhorbairt chun cúnamh a thabhairt do thríú tíortha. 

Ní mór d'iarrthóirí taithí a bheith acu ar cheann amháin ar a laghad de na réimsí sonraithe 
thuasluaite.  Éilítear leis na dualgais sin an cumas chun a bheith ag obair i dtimpeallacht 
idirnáisiúnta/ilchultúrtha, an cumas chun dul i mbun oibre go tapa as stuaim an oibrí féin, agus 
taithí ar a bheith ag obair mar fhoireann.  

 

FG IV – Speisialtóir um theicneolaíocht faisnéise/bainistíocht tionscadal 
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Córais chasta a anailísiú, a fhorbairt agus a mheas, saineolas a thabhairt maidir le bogearraí nó 
ERPanna sonracha a chomhtháthú i dtimpeallachtaí casta. Saineolas, uirlisí agus modheolaíochtaí 
a sholáthar chun a chinntiú go n-éireoidh le tionscadail/cláir  

Mar shampla, d'fhéadfadh go n-áireofaí an méid seo leis na dualgais: comhairle a chur ar 
bhainisteoirí tionscadal agus clár i dtaca le haon ghnéithe de theicneolaíocht tionscadail; eolas ar 
"dhea-chleachtais" agus ar chláir nuálaíochta i réimse na teicneolaíochta faisnéise gnó agus iad a 
chur chun feidhme; saineolas teicniúil a thabhairt chun castacht a laghdú sa bhonneagar TF agus 
bainistíocht níos fearr a dhéanamh ar theicneolaíochtaí; gníomhaíochtaí a dhearadh/a chur chun 
feidhme chun córais a uasghrádú, lena n-áirítear ceisteanna slándála; réitigh TF a sholáthar; 
tionscadail nó cláir a shainiú agus a chur chun feidhme, acmhainní tionscadail nó cláir a 
bhainistiú; anailís ghnó a dhéanamh ar riachtanais; pleanáil agus cur i bhfeidhm a dhéanamh de 
réir na rialacha agus an chreata airgeadais; geallsealbhóirí a chomhordú; cáilíocht, feidhmíocht 
agus riosca a bhainistiú.  

Chun na dualgais sin a chomhlíonadh, ní mór do na hiarrthóirí scileanna a bheith acu in 
innealtóireacht TF nó a comhionann mar aon le cumas ceannaireachta, taithí ar pháirtithe éagsúla a 
bhainistiú ag an aon am amháin agus sárscileanna cumarsáide agus tuairiscithe. Is inmhianaithe 
atá deimhniúchán i réimse na bainistíochta tionscadal. Is riachtanas é eolas an-mhaith ar 
bhogearraí oifige, lena n-áirítear uirlisí bainistíocht tionscadal. 
 
 
AN bhFUILIM INCHÁILITHE CHUN IARRATAS A DHÉANAMH? 

 
Ní mór duit GACH CEANN de na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh agus d'iarratas á 
bhailíochtú agat:  

 
Coinníollacha 
ginearálta 

• Ní mór duit a bheith i dteideal do cheart iomlán mar shaoránach de 
Bhallstát de chuid AE 

• Ní mór aon oibleagáidí de réir an dlí náisiúnta maidir le seirbhís mhíleata a 
bheith comhlíonta agat 

• Ní mór na riachtanais charachtair maidir leis na dualgais atá i gceist a 
bheith comhlíonta agat 

Coinníollacha 
sonracha: 
teangacha 

• Teanga 1: leibhéal íosta - C1 i gceann amháin de na 24 theanga oifigiúla de 
chuid AE 

• Teanga 2: leibhéal íosta - B2 i mBéarla, i bhFraincis, i nGearmáinis, in 
Iodáilis nó i Spáinnis; is gá nach ionann í agus teanga 1 

 
Is iad seo a leanas na teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: BG 
(Bulgáiris), CS (Seicis), DA (Danmhairgis), DE (Gearmáinis), EL (Gréigis), 
EN (Béarla), ES (Spáinnis), ET (Eastóinis), FI (Fionlainnis), FR (Fraincis), 
GA (Gaeilge), HR (Cróitis), HU (Ungáiris), IT (Iodáilis), LT (Liotuáinis), LV 
(Laitvis), MT (Máltais), NL (Ollainnis), PL (Polainnis), PT (Portaingéilis), RO 
(Rómáinis), SK (Slóvaicis), SL (Slóivéinis), SV (Sualainnis). 
Cuirtear in iúl do na hiarrthóirí gur sainíodh na roghanna dara teanga sa nós 
imeachta roghnúcháin de réir leas na seirbhíse, a éilíonn go mbeidh na 
hearcaigh nua in ann dul i mbun oibre láithreach agus cumarsáid a dhéanamh 
go héifeachtach san obair laethúil a bhíonn acu. Ina éagmais sin, bheadh baol 
ann go gcuirfí bac mór ar fheidhmiú éifeachtach na n-institiúidí agus/nó na 
ngníomhaireachtaí. 
 
Ba le Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle an 26 Feabhra 2009 
maidir le Trádmharc an Aontais Eorpaigh arna leasú go deireanach le 
Rialachán (AE) Uimh. 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
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gComhairle an 16 Nollaig 2015 a bunaíodh Oifig Maoine Intleachtúla an 
Aontais Eorpaigh (EUIPO), ar oifig í atá neamhspleách i dtaca le cúrsaí 
teicniúla agus ag a bhfuil neamhspleáchas dlíthiúil, riaracháin agus airgeadais. 
 
Is le hAirteagal 119(2) de Rialachán Uimh. 207/2009 a leagtar socruithe 
sonracha teanga na hOifige síos: is iad Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis 
agus Spáinnis teangacha na hoifige. 
 
Chun sonraí a fháil faoi leibhéil teanga, féach an Creat Comhchoiteann 
Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha 
(https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-
cefr) 

Coinníollacha 
sonracha: 
cáilíochtaí agus 
taithí oibre 

Le haghaidh FGIII:  
• Leibhéal iar-mheánoideachais atá fianaithe le dioplóma agus taithí 

ghairmiúil chuí aon bhliana a gnóthaíodh tar éis an dioplóma a bhaint 
amach, nó  

• Leibhéal meánoideachais atá fianaithe le dioplóma lena dtugtar rochtain ar 
iar-mheánoideachas agus taithí ghairmiúil chuí ceithre bliana a gnóthaíodh 
tar éis an dioplóma a bhaint amach. 

  
Le haghaidh FGIV:  
• Staidéar críochnaithe ollscoile a mhair trí bliana ar a laghad agus atá 

fianaithe le dioplóma agus taithí ghairmiúil chuí trí bliana ar a laghad a 
gnóthaíodh tar éis an dioplóma a bhaint amach.  

 
Ní bhreithneofar ach dioplómaí a bronnadh i mBallstáit AE nó lena mbaineann 
teastais chomhionannais arna n-eisiúint ag na húdaráis i gceann amháin de na 
Ballstáit sin. Sa chás deireanach, coimeádann EUIPO an ceart aige chun 
cruthúnas ar an gcomhionannas sin a iarraidh.  

 
 
CONAS A ROGHNÓFAR MÉ? 
 
Áirítear na céimeanna seo a leanas leis an nós imeachta roghnúcháin: 
 
1) Cuardóidh na seirbhísí earcaíochta bunachar sonraí na n-iarrthóirí cláraithe 
2) Réamhroghnúchán: trialacha réasúnaíochta 
3) Triail inniúlachta 
4) Agallamh le haghaidh poist 
5) Earcaíocht 
 
Is mian linn a chur in iúl duit nach ionann d’ainm a bheith sa bhunachar sonraí agus ráthaíocht go 
dtairgfear post duit. Chun cáiliú do thairiscint poist, ní mór duit na riachtanais incháilitheachta a 
chomhlíonadh agus ní mór an chéad 4 chéim thuasluaite a bheith curtha i gcrích go rathúil agat. 
 
1) Cuardóidh na seirbhísí earcaíochta bunachar sonraí na n-iarrthóirí cláraithe 
De réir mar is gá, cuardóidh na seirbhísí earcaíochta (EUIPO) an bunachar sonraí agus cuirfidh 
siad ar an ngearrliosta líon teoranta iarrthóirí ar cosúil, ar bhonn na faisnéise ina n-iarratas, gurb 
iadsan a oireann is fearr do na riachtanais phoist atá i gceist. 
 
 

  

https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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2) Réamhroghnúchán: trialacha réasúnaíochta 
Má chuirtear ar an ngearrliosta thú, gheobhaidh tú cuireadh chun tabhairt faoi shraith trialacha 
réasúnaíochta.  Is dóigh go reáchtálfar na trialacha in oifigí EUIPO in Alicante.1  
 
Chun go n-éireoidh leat sa chéim réamhroghnúcháin, ní mór duit an pasmharc íosta atá léirithe sa 
tábla thíos a ghnóthú. 
 
Tabhair faoi deara gurb amhlaidh, nuair a éireoidh leat sna trialacha réasúnaíochta, go dtaifeadfar 
torthaí na dtrialacha agus go mbeidh na torthaí sin bailí. Ní bheidh ort tabhairt faoi na trialacha an 
athuair. Beidh do thorthaí bailí ar feadh tréimhse 18 mí ó dháta na dtrialacha. 
 
Mura ngnóthaíonn tú an pasmharc íosta a theastaíonn chun go n-éireoidh leat sna trialacha, ní 
bheidh na seirbhísí earcaíochta in ann cuireadh a thabhairt duit tabhairt faoi na trialacha an athuair 
go dtí go dtéann tréimhse 6 mhí thart. 
 
Is éard a bheidh i gceist leis na trialacha réasúnaíochta ná sraith fo-thrialacha a dhéanfar chun 
cumas réasúnaíochta an iarrthóra a mheas, mar atá leagtha amach sa tábla thíos. Is ar ríomhaire a 
dhéanfar na trialacha réasúnaíochta, a bheidh i bhfoirm trialacha ilroghnacha. Is sa dara teanga atá 
acu a dhéanfaidh na hiarrthóirí na trialacha sin. 
 

 
Formáid na Trialach 

 

Am 
ceadaithe 
don triail 

Teanga 
na 

trialach 

Líon 
uasta 
pointí  

An scór íosta a theastaíonn 

FG III FG IV 

Fo-
thriail 

a) 

Scileanna réasúnaíochta 
briathartha 

(triail ilroghnach) 

 
18 

nóiméad 

Dara 
teanga 

an 
iarrthóra 

(L2) 

 
10 

 
5/10 

 
6/10 

Fo-
thriail 

b) 

Scileanna réasúnaíochta 
uimhriúla 

(triail ilroghnach) 

 
10 

nóiméad 

Dara 
teanga 

an 
iarrthóra 

(L2) 

 
5 

  
Is é 8/15 an 
scór íosta 

comhiomlán 
do thriail b 

agus c 

 
Is é 9/15 an 
scór íosta 

comhiomlán 
do thriail b 

agus c Fo-
thriail 

c) 

Réasúnaíocht theibí  
(triail ilroghnach) 

 
10 

nóiméad 

Dara 
teanga 

an 
iarrthóra 

(L2) 

 
10 

 
 
3) Triail inniúlachta  
 
Tabharfaidh na hiarrthóirí faoi thriail inniúlachta chun a gcuid eolais sa réimse ábhartha a 
mheas. Ní mór do na hiarrthóirí an triail sin a dhéanamh i gceann amháin de chúig theanga oibre 
EUIPO, mar atá sainithe ag an Oifig, i gcomhréir leis an bpróifíl shonrach poist lena mbaineann. 
D’fhéadfadh go mbeadh an triail le déanamh ar ríomhaire, ar pháipéar nó i bhfoirm trialach 
praiticiúla.    
 

                                                 
1 Déanfaidh EUIPO ranníocaíocht pháirteach chun costais taistil na n-iarrthóirí a chlúdach de réir na rialacha aisíocaíochta is infheidhme ag an 
am. Seolfar cóip de na rialacha chuig gach iarrthóir ar an ngearrliosta. 
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Formáid na 
Trialach 

Am 
ceadaithe 
don triail 

Teanga 
na 

trialach 
Líon uasta pointí  

An scór 
íosta 

a theastaíonn  
Triail sa réimse 

roghnaithe 
 
45 nóiméad 

EN nó FR nó DE 
nó IT nó ES   

 
50 

 
25 

 
Is dóigh go reáchtálfar an triail inniúlachta in oifigí EUIPO in Alicante. 2   
 
 
4) Agallamh le haghaidh poist  
Le linn an agallaimh, triailfear cumas ginearálta an iarrthóra agus na hinniúlachtaí atá aige/aici sa 
réimse ábhartha. 
Déanfar an t-agallamh i gceann amháin de chúig theanga oibre EUIPO (EN, FR, DE, IT nó ES), 
mar atá sainithe ag an Oifig, i gcomhréir leis an bpróifíl shonrach poist lena mbaineann. Ag an 
gcéim seo, d’fhéadfadh go scrúdófaí cumas an iarrthóra i dteanga 1 freisin. Is dóigh go reáchtálfar 
an t-agallamh in oifigí EUIPO in Alicante. 3 
 
 
5) Earcaíocht  
Más rud é go gcomhlíonann tú gach ceann de na critéir incháilitheachta agus go n-éiríonn leat sna 
trialacha réamhroghnúcháin, sa triail inniúlachta agus san agallamh, d'fhéadfadh go bhfaighfeá 
tairiscint fhoirmiúil fostaíochta.  
 
Sula n-earcófar thú, iarrfar ort na leaganacha bunaidh de na doiciméid tacaíochta agus na teastais a 
chur ar fáil chun an fhaisnéis i d'iarratas a sheiceáil agus chun a dheimhniú go bhfuil tú incháilithe. 
Más rud é go n-aimsítear ag céim ar bith den nós imeachta gur bréagach atá an fhaisnéis a 
cuireadh ar fáil, dícháileofar thú agus bainfear d’ainm den bhunachar sonraí.  
 
 
CONAS AGUS CÉN UAIR IS FÉIDIR LIOM IARRATAS A CHUR ISTEACH AGUS CÉN 
ÁIT AR FÉIDIR LIOM DÉANAMH AMHLAIDH? 
 
Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar líne (http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm) trí do 
Chuntas le EPSO (https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=en) 
agus an tagairt a chomhfhreagraíonn don phróifíl agus don fheidhmghrúpa, mar atá léirithe thíos, a 
roghnú. Ní mór duit an fhoirm iarratais a chomhlánú i mBéarla, i bhFraincis, i nGearmáinis, in 
Iodáilis nó i Spáinnis. Déanfar gach iarrthóir a fhreagraíonn don ghlao seo a chlárú ar an 
mbunachar sonraí ansin, rud a bheidh bailí ar feadh tréimhse 1 bhliana a bhféadfaí í a fhadú. 
 

- TACAÍOCHT MAOINE INTLEACHTÚLA – Feidhmghrúpa III (FGIII)  
- TACAÍOCHT RIARACHÁIN – Feidhmghrúpa III (FGIII) 
- TACAÍOCHT TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE/BAINISTÍOCHT TIONSCADAL – 

Feidhmghrúpa III (FGIII) 
- SPEISIALTÓIR UM MAOIN INTLEACHTÚIL – Feidhmghrúpa IV (FGIV) 
- COMHAIRLEOIR/SPEISIALTÓIR – Feidhmghrúpa IV (FGIV) 
- SPEISIALTÓIR UM THEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE/BAINISTÍOCHT 

TIONSCADAL – Feidhmghrúpa IV (FGIV) 
  

                                                 
2 Déanfaidh EUIPO ranníocaíocht pháirteach chun costais taistil na n-iarrthóirí a chlúdach de réir na rialacha aisíocaíochta is infheidhme ag an 
am. Seolfar cóip de na rialacha chuig gach iarrthóir ar an ngearrliosta. 
3 Déanfaidh EUIPO ranníocaíocht pháirteach chun costais taistil na n-iarrthóirí a chlúdach de réir na rialacha aisíocaíochta is infheidhme ag an 
am. Seolfar cóip de na rialacha chuig gach iarrthóir ar an ngearrliosta. 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/index_en.htm
https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=en
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Ní úsáidfear na hiontrálacha sna táib scagtha tallainne chun iarrthóirí a rangú ná a eisiamh. Ina 
ionad sin, úsáidfear iad mar fhaisnéis chomhlántach chun iarrthóirí a aimsiú a bhfuil a gcuid 
cáilíochtaí agus taithí oiriúnach do riachtanais an phoist. 
 
 
Tabhair faoi deara gurb amhlaidh sa Ghlao seo nach mbeidh tú in ann aon athruithe a 
dhéanamh ar d’iarratas tar éis duit é a bhailíochtú. Is chun cúnamh a thabhairt do EUIPO an 
nós imeachta roghnúcháin a eagrú a phróiseálann EPSO na sonraí a chuirtear isteach. 
 
Is é an spriocdháta le haghaidh iarratais a bhailíochtú ná 21/12/2016, 12.00 (meán lae), am na 
Bruiséile 
 
 
CONAS A DHÉANFAIDH EUIPO TEAGMHÁIL LIOM? 
 
Is trí ríomhphost a dhéanfar an chumarsáid ar fad le linn gach céime den nós imeachta.  Úsáidfear 
cúig theanga oibre EUIPO (Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis agus Spáinnis) le haghaidh na 
gcuirí chuig na trialacha roghnúcháin agus chuig an agallamh. Úsáidfear iad freisin in aon 
chomhfhreagras idir na hiarrthóirí agus EUIPO. 
Déanfar teagmháil le hiarrthóirí tríd an seoladh ríomhphoist atá dearbhaithe ina gcuntas le EPSO. 
Is faoi na hiarrthóirí atá sé súil a choinneáil ar a mbosca ríomhphoist (agus ní a gcuntas le 
EPSO) chun an fhaisnéis a bhaineann lena n-iarratas a sheiceáil. 
 
Is féidir le hiarrthóirí teagmháil a dhéanamh le EUIPO ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas: 
contractagentselection@euipo.europa.eu. 
 
Ní dhéanfaidh EUIPO teagmháil ach amháin leis na hiarrthóirí sin atá ar an ngearrliosta 
agus ar tugadh cuireadh dóibh tabhairt faoi shraith trialacha réasúnaíochta.  
 
 
CONAS IS FÉIDIR LIOM ATHBHREITHNIÚ A IARRAIDH/NÓS IMEACHTA 
ACHOMHAIRC A CHOMHDÚ? 
 
1.IARRATAÍ AR ATHBHREITHNIÚ 
 
I gcás fadhbanna teicniúla a chuireann cosc ar an iarrthóir clárú, ní mór EPSO a chur ar an eolas 
láithreach an lá céanna trí leas a bhaint as an bhfoirm ar líne ar shuíomh Gréasáin EPSO. 
 
Má bhaineann an bonn leis an iarraidh le hábhar na dtrialacha réasúnaíochta agus/nó na trialach 
inniúlachta, ní mór an iarraidh ar bhearta ceartaitheacha a dhéanamh chomh luath agus is féidir, 
agus laistigh de 10 lá féilire ar a dhéanaí ó dháta na trialach, trí ríomhphost a sheoladh chuig 
contractagentselection@euipo.europa.eu. 
 
Ní mór don iarrthóir na nithe seo a leanas a sholáthar san iarraidh uaidh/uaithi: a (h)uimhir 
iarrthóra, an fhaisnéis a theastaíonn chun cineál na hearráide líomhnaithe a aithint, agus na 
fáthanna a measann sé/sí go bhfuil gá ann le hathbhreithniú. 
 
Ní bhreithneofar iarrataí a fhaightear tar éis an spriocdháta ná iarrataí nach bhfuil sách 
soiléir chun an earráid líomhnaithe a aithint. 
 

  

mailto:contractagentselection@euipo.europa.eu
mailto:contractagentselection@euipo.europa.eu
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2.ACHOMHAIRC 
 
I gcás gearán riaracháin faoi Airteagal 90(2) de Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh, 
tabhair faoi deara gurb é EUIPO an t-údarás ábhartha (an tÚdarás atá Údaraithe chun Conarthaí a 
Thabhairt i gCrích). Dá bhrí sin, ba cheart gach éileamh den sórt sin a sheoladh 
 
Tríd an bpost chuig: 
EUIPO 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
An Spáinn 
 
Nó trí ríomhphost chuig: 
contractagentselection@euipo.europa.eu 
 
Má dhiúltaítear do do ghearán go sainráite nó go hintuigthe (tar éis dheireadh na tréimhse 4 mhí 
ón dáta a taisceadh an gearán faoi Airteagal 90(2)), féadfaidh tú achomharc breithiúnach a chur 
isteach faoi Airteagal 270 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus faoi Airteagal 91 
de na Rialacháin Foirne. 
 
Chun sonraí a fháil faoi conas achomharc breithiúnach a chur isteach agus faoi conas na 
spriocdhátaí lena mbaineann a fháil amach, téigh chuig suíomh Gréasáin an Bhinse um Sheirbhís 
Shibhialta an Aontais Eorpaigh ag an seoladh seo a leanas: 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
 
 
FORAS LE DÍCHÁILIÚ A BHAINEANN LEIS AN bPRÓISEAS IARRATAIS 
 
Déanann EPSO agus EUIPO gach iarracht a chinntiú go gcloítear le prionsabal na córa 
comhionainne. Dícháileofar thú, mar sin, má fhaigheann EPSO nó EUIPO amach ag céim ar 
bith den nós imeachta go bhfuil níos mó ná cuntas amháin cruthaithe agat le EPSO, go bhfuil 
níos mó ná iarratas amháin déanta agat ar an nós imeachta roghnúcháin seo nó go bhfuil aon 
dearbhú bréagach déanta agat. 
 
I gcás calaoise nó iarracht ar chalaois, d’fhéadfadh go gcuirfí faoi réir pionóis thú. Ba mhaith 
linn a lua anseo nach mór d'aon duine a n-earcaíonn na hinstitiúidí/na gníomhaireachtaí é/í a 
léiriú gur duine an-ionraic é/í. 

 
1. Más rud é go bhfuil tú faoi mhíchumas nó go bhfuil riocht ort a d'fhéadfadh a fhágáil 

go mbeadh deacrachtaí agat agus an triail á déanamh agat, cuir tic sa bhosca a 
chomhfhreagraíonn don chás sin ar an bhfoirm iarratais ar líne agus léirigh cad iad na 
socruithe a mheasann tú a bheith riachtanach chun é a fhágáil níos éasca agat an triail 
a dhéanamh, agus uimhir an nós imeachta roghnúcháin agus d'uimhir iarratais á lua 
agat (ná fág na huimhreacha sin ar lár). 

2. Seol teastas dochtúra nó teastas ó chomhlacht aitheanta lena bhfianaítear an 
míchumas atá agat (cibé acu is iomchuí) chomh luath agus is féidir tar éis d'iarratas ar 
líne a bhailíochtú. Déanfar scrúdú ar na doiciméid tacaíochta sin ionas gur féidir 
socruithe speisialta a oireann do gach cás a dhéanamh ar mhaithe le hiarrataí a 
mheastar a bheith réasúnach a shásamh (chomh fada agus is féidir). 

Ba cheart iarrataí agus doiciméid tacaíochta a sheoladh 

mailto:contractagentselection@euipo.europa.eu
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
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trí ríomhphost chuig: contractagentselection@euipo.europa.eu 

nó tríd an bpost chuig: 

EUIPO 
An Rannóg Acmhainní Daonna 
(Roghnú gníomhairí ar conradh) 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
An Spáinn 

 

mailto:contractagentselection@euipo.europa.eu
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