
 
 
 

 
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 

 
Feidhmeannach Aistriúcháin – Post Leathama 

 
Coinníollacha Ceapacháin 

 
Is ann don phost seo chun clúdach leathama a thabhairt i gcás folúntas 0.5 FTE a éiríonn as an Scéim 
Oibre Páirtaimseartha. Agus dualgais an phoist á gcomhlíonadh, cuideoidh an té a cheapfar leis an 
Ollscoil a clár léinn i réimse Léann an Aistriúcháin a chur ar aghaidh mar aon lena beartas i leith 
campas eiseamláireach dátheangach a thabhairt i gcrích trí Sheirbhís Aistriúcháin ar ardchaighdeán 
a fheidhmiú agus trí bhearta agus tionscadail ghaolmhara a chur i gcrích. 
 
Beidh an bhéim sa tréimhse ó Fheabhra go hAibreán 2019 ar ábhar teagaisc i réimse Léann an 
Aistriúcháin a fhorbairt agus socrúchán oibre a chomhordú; beidh an bhéim sa tréimhse ó 
Mheitheamh go Lúnasa 2019 ar obair aistriúcháin i Seirbhís Aistriúcháin na hOllscoile. 
 
Is iad seo a leanas na príomhdhualgais a bhaineann leis an bpost: 
 

i. ábhar teagaisc a fhorbairt don mhodúl fochéime Teicneolaíochtaí Aistriúcháin agus Teanga 
don Seimeastar Gaeltachta a bheidh le comhlíonadh an mic léinn na Gaeilge;  

 
ii. socrúchán oibre do mhic léinn na céime ainmnithe BA (Gaeilge agus Léann an Aistriúcháin) 

a chomhordú; 
 

iii. feidhmiú mar aistritheoir i Seirbhís Aistriúcháin na hOllscoile agus seirbhís éifeachtach 
aistriúcháin ó Bhéarla go Gaeilge agus ó Ghaeilge go Béarla a fhorbairt agus a bhainistiú dá 
réir sin do ranna na hOllscoile agus d’Ollscoil Luimnigh de réir an chomhaontaithe leibhéil 
seirbhíse idir an dá ollscoil; 

 
iv. dualgais riaracháin a bhaineann le Seirbhís Aistriúcháin na hOllscoile a chomhlíonadh de réir 

mar a iarrfaidh Riarthóir an Aonaid Aistriúcháin agus Ateangaireachta nó a (h)ionadaí; 
 

v. sainchomhairle aistriúcháin, téarmaíochta agus teanga a chur ar chomhaltaí d’fhoireann 
acadúil agus d’fhoireann riaracháin na hOllscoile a bheidh ag iarraidh seirbhís trí Ghaeilge a 
chur ar fáil; 

 
vi. páirt ghníomhach a ghlacadh i gcur chun tosaigh na nuálaíochta i bpróisis oibre na Seirbhíse 

Aistriúcháin, agus tionscadail agus tionscnaimh a chuideoidh le héifeacht oibre na Seirbhíse 
Aistriúcháin a chur chun cinn, ionas go mbeidh an tSeirbhís Aistriúcháin ag teacht leis an 
gcleachtas náisiúnta agus idirnáisiúnta is fearr;  

 
vii. aon dualgas eile is dual don phost de réir mar a chinnfidh Uachtarán na hOllscoile. 

 
 



1. Comhlíonfar dualgais an phoist faoi Phríomhfheidhmeannach Acadamh na hOllscolaíochta 
Gaeilge nó a (h)ionadaí. 

 
2. Is iad na buncháilíochtaí atá leagtha síos don phost: 
 

a) bunchéim onóracha (leibhéal 8) i Léann an Aistriúcháin, sa Ghaeilge, sa Ghaeilge 
Fheidhmeach nó in ábhar gaolmhar  

nó  
b) cáilíocht iarchéime (leibhéal 9) i Léann an Aistriúcháin nó sa Léann Teanga (agus an Ghaeilge 

a bheith ar an bpríomh-sprioctheanga aistriúcháin sa chlár léinn inar baineadh an cháilíocht 
amach) 

  
3. Ba bhuntáiste faoi leith na nithe seo a leanas a bheith ag iarrthóirí don phost: 
 

a) Sárchumas aistriúcháin idir an Ghaeilge agus an Béarla. 
b) Taithí ar Léann an Aistriúcháin (nó ábhar gaolmhar) a theagasc ar an tríú leibhéal agus ar 

ábhar teagaisc a fhorbairt. 
c) Taithí, atá cothrom le taithí dhá bhliain lánaimseartha, ar aistriúchán idir an Béarla agus an 

Ghaeilge. 
d) Taithí ar thréimhsí socrúcháin oibre a chomhordú. 
e) Sárchumas agus sárchruinneas i labhairt agus i scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla. 
f) Litearthacht mhaith ríomhaireachta ar a n-áirítear Microsoft Word, Excel agus Powerpoint. 
g) Eolas speisialtóireachta ar bhogearraí aistriúcháin ríomhchuidithe, go háirithe SDL Trados 

Studio. 
h) Scileanna maithe eagrúcháin agus idirphearsanta. 
i) Eolas mion ar na próisis oibre a bhaineann le soláthar seirbhísí aistriúcháin ar ardchaighdeán. 
j) Solúbthacht agus ábaltacht oibriú faoi bhrú agus taobh istigh de spriocdhátaí. 
k) Cumas spriocanna dúshlánacha ama agus táirgíochta a bhaint amach. 
l) Féinspreagadh agus cumas oibriú ar a c(h)onlán féin. 
m) Cumas déileáil go cúirtéiseach agus go héifeachtach le custaiméirí Sheirbhísí Aistriúcháin na 

hOllscoile. 
n) Tuiscint mhaith ar thábhacht na hOllscolaíochta Gaeilge. 

 
4. Is post leathama é seo agus ní cheadófar don té a cheapfar dul i mbun aon ghnó eile lena linn 

gan cead ó Uachtarán na hOllscoile. 
 
5. Is í an Ghaeilge teanga oibre agus chaidrimh an phoist seo agus leanfaidh sealbhóir an phoist 

dea-chleachtais Ghaeilge ina d(h)éileáil le mic léinn, le foghlaimeoirí, le foireann na hOllscoile 
agus leis an bpobal go ginearálta. Is gné riachtanach den phost é seo i bhfianaise aidhm na 
hOllscoile go mbeidh na hIonaid Ghaeilge agus Ghaeltachta atá aici agus a bhfoireann mar 
eiseamláir d’ionaid atá ag feidhmiú trí Ghaeilge agus atá ag cothú dea-chleachtais iompair 
Ghaeilge sa Ghaeltacht agus lasmuigh di. 

 
 
 



Tuarastal: 
  
€ 50,805 pro rata sa bhliain go €68,834 pro rata sa bhliain (infheidhme i gcás iontrálaithe nua le héifeacht ó 
Eanáir 2011) 

(Déanfar an ceapachán seo ar scála Grád 5 faoi réir bheartas reatha pá an Rialtais) 

(I gcás daoine a tháinig isteach san earnáil phoiblí in Éirinn roimh 1995, beidh feidhm le rátaí tuarastail aicme 
D) 
Ní mór iarratais a bheith faighte faoi 5.00 p.m. (am na hÉireann), an 15 Feabhra 2019.  Ní fhéadfar iarratais 
a thiocfaidh isteach tar éis an spriocdháta a mheas. 

Chun tuilleadh eolais agus foirm ar líne a aimsiú, féach ar an láithreán 
gréasáin:  http://www.nuigalway.ie/about-us/jobs/   

Tabhair faoi deara go mbraithfidh ceapachán i bpoist atá fógartha ar cheadú na hOllscoile, agus ar théarmaí 
an Chreata um Rialú Fostaíochta don earnáil ardoideachais. 

Is fostóir comhionannais deiseanna í Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SONRAÍOCHT AN PHOIST 
 
 
1. Teideal an Phoist Coláiste/Scoil/Aonad Sealbhóir Reatha an Phoist 
 
Feidhmeannach Aistriúcháin 
(post leathama), 0.5FTE, 
Grád 5 
 

 
Acadamh na hOllscolaíochta 
Gaeilge 

 
Post ar conradh go dtí 2 Meán 
Fomhair 2019. 
Bloc 2.5 lá sa tseachtain nó 
leathlá X 5 sa tseachtain 

   

Beidh an bhéim sa tréimhse ó Fheabhra go hAibreán 2019 ar ábhar teagaisc i réimse Léann an 
Aistriúcháin a fhorbairt agus socrúchán oibre a chomhordú; beidh an bhéim sa tréimhse ó 
Mheitheamh go Lúnasa 2019 ar obair aistriúcháin i Seirbhís Aistriúcháin na hOllscoile. 
 
   2.      Caidrimh an Róil    
               
            Tá teagmháil faoi leith le bheith ag sealbhóir an phoist leo seo a leanas: 
 

 Riarthóir an Aonaid Aistriúcháin agus Ateangaireachta 
 Feidhmeannaigh Aistriúcháin 
 Mic léinn a thagann faoi scáth an Aonaid Aistriúcháin agus Ateangaireachta 
 Custaiméirí Sheirbhís Aistriúcháin na hOllscoile 

 
             Tá teagmháil ghinearálta le bheith ag sealbhóir an phoist leo seo a leanas: 
 

 Príomhfheidhmeannach agus foireann Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge 
 Foireann OÉ Gaillimh trí chéile 

 
    

            

                                             Príomhfheidhmeannach an Acadaimh 
 
 

 
Riarthóir an Aonaid Aistriúcháin agus Ateangaireachta 

 
 

 
Sealbhóir an Phoist 

 
 
 
 
 

 
 

       
Mic léinn fochéime 
agus iarchéime an 
Aonaid Aistriúcháin 
agus Ateangaireachta 

Foireann Teagaisc 
an Aonaid 
Aistriúcháin agus 
Ateangaireachta 

Foireann 
Sheirbhís 
Aistriúcháin 
na hOllscoile 

Custaiméirí 
Sheirbhís 
Aistriúcháin na 
hOllscoile in OÉ 
Gaillimh agus in 
Ollscoil 
Luimnigh 

Ranna, oifigí 
agus aonaid 
eile de chuid 
an Acadaimh 
agus na 
hOllscoile 



 
 

3.  PRÍOMHCHUSPÓIR AN PHOIST: 
 
Is ann don phost seo chun clúdach leathama a thabhairt i gcás folúntas 0.5 FTE a éiríonn as an Scéim 
Oibre Páirtaimseartha. Agus dualgais an phoist á gcomhlíonadh, cuideoidh an té a cheapfar leis an 
Ollscoil a clár léinn i réimse Léann an Aistriúcháin a chur ar aghaidh mar aon lena beartas i leith 
campas eiseamláireach dátheangach a thabhairt i gcrích trí Sheirbhís Aistriúcháin ar ardchaighdeán 
a fheidhmiú agus trí bhearta agus tionscadail ghaolmhara a chur i gcrích. 
 
Beidh an bhéim sa tréimhse ó Fheabhra go hAibreán 2019 ar ábhar teagaisc i réimse Léann an 
Aistriúcháin a fhorbairt; beidh an bhéim sa tréimhse ó Bhealtaine go Lúnasa 2019 ar obair 
aistriúcháin i Seirbhís Aistriúcháin na hOllscoile. 
 
4.   PRÍOMHDHUALGAIS AGUS PRÍOMHFHREAGRACHTAÍ: 
 
 
Is iad seo a leanas na príomhdhualgais a bhaineann leis an bpost: 
 

i. ábhar teagaisc a fhorbairt don mhodúl fochéime Teicneolaíochtaí Aistriúcháin agus Teanga 
don Seimeastar Gaeltachta a bheidh le comhlíonadh an mic léinn na Gaeilge;  

 
ii. feidhmiú mar aistritheoir i Seirbhís Aistriúcháin na hOllscoile agus seirbhís éifeachtach 

aistriúcháin ó Bhéarla go Gaeilge agus ó Ghaeilge go Béarla a fhorbairt agus a bhainistiú dá 
réir sin do ranna na hOllscoile agus d’Ollscoil Luimnigh de réir an chomhaontaithe leibhéil 
seirbhíse idir an dá ollscoil; 

 
iii. dualgais riaracháin a bhaineann le Seirbhís Aistriúcháin na hOllscoile a chomhlíonadh de réir 

mar a iarrfaidh Riarthóir an Aonaid Aistriúcháin agus Ateangaireachta nó a (h)ionadaí; 
 

iv. sainchomhairle aistriúcháin, téarmaíochta agus teanga a chur ar chomhaltaí d’fhoireann 
acadúil agus d’fhoireann riaracháin na hOllscoile a bheidh ag iarraidh seirbhís trí Ghaeilge a 
chur ar fáil; 

 
v. páirt ghníomhach a ghlacadh i gcur chun tosaigh na nuálaíochta i bpróisis oibre na Seirbhíse 

Aistriúcháin, agus tionscadail agus tionscnaimh a chuideoidh le héifeacht oibre na Seirbhíse 
Aistriúcháin a chur chun cinn, ionas go mbeidh an tSeirbhís Aistriúcháin ag teacht leis an 
gcleachtas náisiúnta agus idirnáisiúnta is fearr;  
 

vi. aon dualgas eile is dual don phost de réir mar a chinnfidh Uachtarán na hOllscoile. 
 

 
 

5.  SAINTRÉITHE AN PHOIST: 
 

1. Comhlíonfar dualgais an phoist faoi Phríomhfheidhmeannach Acadamh na 
hOllscolaíochta Gaeilge nó a (h)ionadaí. 

 
2. Is iad na buncháilíochtaí atá leagtha síos don phost: 

 



c) bunchéim onóracha (leibhéal 8) i Léann an Aistriúcháin, sa Ghaeilge, sa Ghaeilge 
Fheidhmeach nó in ábhar gaolmhar  

nó  
d) cáilíocht iarchéime (leibhéal 9) i Léann an Aistriúcháin nó sa Léann Teanga (agus an Ghaeilge 

a bheith ar an bpríomh-sprioctheanga aistriúcháin sa chlár léinn inar baineadh an cháilíocht 
amach) 

  
4. Ba bhuntáiste faoi leith na nithe seo a leanas a bheith ag iarrthóirí don phost: 
 

e) Sárchumas aistriúcháin idir an Ghaeilge agus an Béarla. 
f) Taithí ar Léann an Aistriúcháin (nó ábhar gaolmhar) a theagasc ar an tríú leibhéal agus ar 

ábhar teagaisc a fhorbairt. 
g) Taithí, atá cothrom le taithí dhá bhliain lánaimseartha, ar aistriúchán idir an Béarla agus an 

Ghaeilge. 
h) Sárchumas agus sárchruinneas i labhairt agus i scríobh na Gaeilge (C2 sa Chomhchreat 

Eorpach) agus an Bhéarla. Beidh ar iarratasóirí scrúdú Gaeilge a shuí (scrúdú scríofa agus 
cainte) sula ndéanfar gearrliostúchán don phost seo (tá eolas breise le fáil sa Ghreille 
Measúnachta faoi iamh).   

i) Litearthacht mhaith ríomhaireachta ar a n-áirítear Microsoft Word, Excel agus Powerpoint. 
j) Eolas speisialtóireachta ar bhogearraí aistriúcháin ríomhchuidithe, go háirithe SDL Trados 

Studio. 
k) Scileanna maithe eagrúcháin agus idirphearsanta. 
l) Eolas mion ar na próisis oibre a bhaineann le soláthar seirbhísí aistriúcháin ar ardchaighdeán. 
m) Solúbthacht agus ábaltacht oibriú faoi bhrú agus taobh istigh de spriocdhátaí. 
n) Cumas spriocanna dúshlánacha ama agus táirgíochta a bhaint amach. 
o) Féinspreagadh agus cumas oibriú ar a c(h)onlán féin. 
p) Cumas déileáil go cúirtéiseach agus go héifeachtach le custaiméirí Sheirbhísí Aistriúcháin na 

hOllscoile. 
q) Tuiscint mhaith ar thábhacht na hOllscolaíochta Gaeilge. 

 
5. Is post leathama é seo agus ní cheadófar don té a cheapfar dul i mbun aon ghnó eile lena 

linn gan cead ó Uachtarán na hOllscoile. 
 

6. Is í an Ghaeilge teanga oibre agus chaidrimh an phoist seo agus leanfaidh sealbhóir an 
phoist dea-chleachtais Ghaeilge ina d(h)éileáil le mic léinn, le foghlaimeoirí, le foireann na 
hOllscoile agus leis an bpobal go ginearálta. Is gné riachtanach den phost é seo i bhfianaise 
aidhm na hOllscoile go mbeidh na hIonaid Ghaeilge agus Ghaeltachta atá aici agus a 
bhfoireann mar eiseamláir d’ionaid atá ag feidhmiú trí Ghaeilge agus atá ag cothú dea-
chleachtais iompair Ghaeilge sa Ghaeltacht agus lasmuigh di. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Iarratas 
 

A. Fostaithe reatha OÉ Gaillimh  
Más fostaí reatha de chuid OÉ Gaillimh thú úsáid tairseach Féinseirbhíse OÉ Gaillimh 
(ESS) chun iarratas a dhéanamh ar an bpost seo. Seo nasc chuig an tairseach ESS: 
 
http://ess.nuigalway.ie 

 
Seo a leanas nasc chuig Treoir d’Úsáideoirí ESS: 
  
http://www.nuigalway.ie/hrdocs/ess/nuig-user-guide-support-internal.pdf 
 
Bí cinnte go léann tú an treoir faoi iamh sula ndéanann tú iarratas ar an bpost seo agus 
tabhair dóthain ama duit féin chun d’iarratas a dhéanamh ar líne roimh an 
spriocdháta.   
 
Ní chuirfear síneadh leis an spriocdháta ná leis an am má dhéanann duine botún. 
 
Ní ghlacfar le hiarratais dheireanacha. 
 
Ba cheart d’Oibrithe Gníomhaireachta a bhaineann amach na critéir cháilitheachta do 
phoist tacaíochta teagmháil a dhéanamh le recruit@nuigalway.ie chun rochtain a fháil 

 
Ní mór cáipéis chomhlánaithe an iarratais a bheith seolta ar líne ionas go mbeidh sí faighte ag 
an Oifig Acmhainní Daonna tráth nach déanaí ná 5.00 p.m. (Am na hÉireann) Dé hAoine, an 15 
Feabhra 2019 

 
B. Seolfar admháil ar a n-iarratas chuig gach iarrthóir.  

Mura bhfaighidh tú admháil ar d’iarratas nó má bhíonn aon cheist eile agat faoin bpróiseas 
iarratais seol ríomhphost chuig  recruit@nuigalway.ie  

  nó cuir glao ar 091-492151. 
 

C. An Scéim Dreasachta Luathscoir (ISER): 

Is coinníoll den Scéim Dreasachta Luathscoir, mar a leagtar amach í i gCiorclán na Roinne 
Airgeadais 12/09, go bhfuil cosc ar phinsinéirí, faoin Scéim sin, iarratas a dhéanamh ar phost 
eile san fhostaíocht chéanna ná san earnáil chéanna.  Dá bhrí sin, ní fhéadfaidh daoine dá 
leithéid atá imithe ar scor iarratas a dhéanamh ar an bpost seo. 
 

D. Teidlíochtaí Pinsin: 

Is post inphinsin an post seo. Tabharfar sonraí na Scéime Pinsean cuí don iarrthóir a n-éiríonn 
leis/léi. Tá an ghné Phinsin den cheapachán seo faoi réir théarmaí agus choinníollacha na 
Scéime Pinsean atá i bhfeidhm san Ollscoil faoi láthair. D’fhéadfadh Rialtas na hÉireann nó a 
ghníomhairí an Scéim seo a leasú nó a athbhreithniú ag tráth ar bith.  
 
Leag an tAcht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2004 amach gurb 
é 65 bliain an íosaois scoir agus bhain sé amach an uasaois do scor éigeantach d’Iontrálaithe 
Nua ar leith chuig an Earnáil Phoiblí an 1 Aibreán 2004 nó ina dhiaidh. Le héifeacht ón 1 
Eanáir 2013, baineann an Scéim Seirbhíse Poiblí Aonair le gach iontrálaí nua den chéad uair 
chuig an tseirbhís phoiblí, chomh maith le hiarsheirbhísigh phoiblí a thagann ar ais chuig an 
tseirbhís phoiblí tar éis briseadh níos mó ná 26 seachtain. 
 



66 bliain d’aois an aois scoir a leagtar amach ag an tús; ardóidh sé seo ar aon dul le hathruithe 
reachtúla san aois do Phinsean Stáit Ranníocach go dtí 67 bliain d’aois in 2021 agus go dtí 68 
bliain d’aois in 2028.   
70 bliain d’aois an aois scoir éigeantach.  
 

E. Dearbhú: 

Éilítear ar iarrthóirí a chur in iúl má bhain siad tairbhe roimhe seo as scéim seirbhíse poiblí 
dreasachta luathscoir.  Éilítear ar iarrthóirí freisin aon teidlíochtaí ar shochar pinsin Seirbhíse 
Poiblí (in íocaíocht nó coinnithe) ó aon fhostaíocht eile sa tSeirbhís Phoiblí agus/nó áit a bhfuil 
íocaíocht-in-lieu faighte acu as seirbhís in aon fhostaíocht sa tSeirbhís Phoiblí a chur in iúl. 
 

F. Comhaontuithe Comhchoiteanna: Íocaíocht Iomarcaíochta d'Fhostaithe sa tSeirbhís 

Phoiblí: 

I litir ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe dar dáta an 28 Meitheamh 2012 a seoladh 
chuig Oifigigh Phearsanra, tugadh isteach Comhaontú Comhchoiteann, le feidhm ón 1 
Meitheamh 2012, a bhí aontaithe ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus ag 
Coiste Seirbhísí Poiblí an ICTU maidir le hÍocaíochtaí Iomarcaíochta ex-gratia d’Fhostaithe sa 
tSeirbhís Phoiblí. Coinníoll de chuid an Chomhaontaithe Chomhchoitinn is ea nach mbeidh 
daoine a bhaineann leas as an gcomhaontú incháilithe d’athfhostú sa tseirbhís phoiblí ag aon 
chomhlacht seirbhíse poiblí (mar atá sainmhínithe sna Bearta Éigeandála Airgeadais sna 
hAchtanna ar Mhaithe le Leas an Phobail 2009 – 2011) ar feadh thréimhse dhá bhliain ó 
fhoirceannadh na fostaíochta. Ina dhiaidh sin teastóidh cead an Aire Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe sular féidir duine a athfhostú. Beidh ar dhaoine a bhain leas as an scéim seo agus 
a bhféadfadh sé go n-éireodh leo sa chomórtas seo a n-incháilitheacht a chruthú (tréimhse 
neamh-incháilitheachta a bheith dulta in éag) agus beidh toiliú an Aire ag teastáil sula 
bhfostóidh aon chomhlacht seirbhíse poiblí é/í. 
Féach ciorclán na gCoimisinéirí Ioncaim (www.revenue.ie/en/about/foi/s16/income-tax-
capital-gains-tax.../05-05-19.pdf) chun eolas a fháil faoi shocruithe nua cánach i gcás 
athfhostaithe dá mba rud é go bhfuair tú íocaíocht iomarcaíochta ó OÉ Gaillimh cheana. 
 

G. Ciorclán na Roinne Sláinte agus Leanaí (7/2010):  

I gCiorclán na Roinne Sláinte 7/2010 dar dáta an 1 Samhain 2010 tugadh isteach Spriocscéim 
Luathscoir Dheonaigh (VER) agus Scéimeanna Iomarcaíochta Deonaí (VRS). Coinníoll a 
bhaineann leis an scéim VER is ea nach mbeidh daoine a bhaineann leas as an scéim incháilithe 
d'athfhostú in earnáil na sláinte poiblí nó sa tseirbhís phoiblí trí chéile nó i gcomhlacht atá 
maoinithe go hiomlán nó go páirteach ag airgead poiblí. Tá feidhm ag an gcosc céanna ar 
athfhostaíocht faoin VRS, seachas gur ar feadh tréimhse seacht mbliana a bhaineann sé; ina 
dhiaidh sin beidh cead an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ag teastáil. Níl daoine a 
bhain leas as ceachtar de na scéimeanna seo i dteideal a bheith in iomaíocht sa chomórtas seo. 
 

H. Dearbhú: 

Éilítear ar iarrthóirí a dhearbhú má bhain siad tairbhe roimhe seo as scéim seirbhíse poiblí 
dreasachta luathscoir agus/nó as comhaontú comhchoiteann mar a bhfuil cur síos air thuas. 
Léiríonn an méid thuas na príomhscéimeanna agus comhaontuithe a chuireann srian ar 
cheart iarrthóra a bheith athfhostaithe sa tseirbhís phoiblí. Ach ní liosta gan teorainn é seo 
agus ba cheart d’iarrthóirí eolas a thabhairt maidir le haon mheicníocht éalaithe eile ar bhain 
siad úsáid as a chuireann srian ar a gceart le bheith athfhostaithe sa tseirbhís phoiblí. Éilítear 
ar iarrthóirí freisin aon teidlíochtaí ar shochar pinsin Seirbhíse Poiblí (in íocaíocht nó 
coinnithe) ó aon fhostaíocht eile sa tSeirbhís Phoiblí agus/nó áit a bhfuil íocaíocht-in-lieu 
faighte acu as seirbhís in aon fhostaíocht sa tSeirbhís Phoiblí a chur in iúl. 



 
I. Saoire Bhliantúil 

I gcás na bhfostaithe reatha sin a chaillfidh laethanta saoire bliantúla am ar bith amach anseo 
de bhrí go mbeidh ardú céime faighte acu, beidh feidhm ag an bhfoirmle chúitimh 
chaighdeánach ar am saor a dhéantar a ríomh tríd an gcaillteanas bliantúil a mhéadú faoi 1.5 
ar bhonn aon uaire tráth a bhfaighidh siad ardú céime.  
 
 
 

J. Ceadúnais Oibre: 

Ceadúnais iad na ceadúnais oibre a bhronntar ar Shaoránaigh neamh-AE/EEA a thugann 
cead dóibh oibriú go dlíthiúil in Éirinn. Is coir neamhdhleathach é oibriú in Éirinn gan 
ceadúnas oibre agus tá an fhreagracht ar an bhfostóir agus ar an bhfostaí araon. 
Chun tuilleadh eolais a fháil faoi cheadúnais oibre agus chun bheith ar an eolas faoi aon 
nuacht eile, téigh chuig láithreán gréasáin na Roinne Fiontair, Trádála agus Fostaíochta 
www.djei.ie  
 
Tá liosta de na catagóirí atá neamh-incháilithe i leith ceadúnais oibre le fáil ag 
https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Jobs-Workplace-and-Skills/Employment-
Permits/Employment-Permit-Eligibility/Ineligible-Categories-of-Employment/ 
 

2. Nós Imeachta Measúnachta 

 

A. An Bord Measúnóirí 

Déanfaidh Bord Measúnóirí na hiarratais a mheas, agus déanfaidh sé na hiarrthóirí a 
ghearrliostú agus a chur faoi agallamh. 
 
 
Coinneoidh gach comhalta ar an bpainéal agus aon duine eile bainteach le riarachán na 
hearcaíochta gach iarratas agus ábhar eile a chuireann iarrthóirí isteach faoi rún daingean.  
Ní thabharfar aon eolas faoi na hiarrthóirí ná faoi shonraí a n-iarratas, d’aon duine eile 
seachas nuair is gá sin a dhéanamh mar chuid den phróiseas roghnúcháin.     
 

B. Dátaí na nAgallamh 

Cuirfear na socruithe in iúl do na hiarratasóirí in am agus i dtráth.  Déanaimid gach iarracht 
an oiread fógra agus is féidir a thabhairt maidir le dátaí na n-agallamh etc., ba cheart 
d’iarrthóirí a bheith ar fáil d’agallamh agus láithreoireacht ar an dáta /na dátaí sonraithe ag 
an Ollscoil.  
Ní bheidh aon éileamh ar bhreithniú ag iarrthóirí nach bhfreastalaíonn ar agallamh ná ar 
thástáil eile ag an am agus san áit a n-éilíonn an Ollscoil nó nach gcuireann aon fhianaise ar 
fáil, ar iarratas, a theastaíonn ón Ollscoil maidir le haon ábhar atá ábhartha dá n-
iarrthóireacht. 
 
 

C. Moltóirí 

Déanfar teagmháil leis na moltóirí atá luaite ar fhoirm iarratais an iarrthóra a n-éireoidh 
leis/léi i ndiaidh an agallaimh. 
 

D. Tairiscint 



Cuirfear gach iarrthóir ar an eolas faoi thoradh a n-iarratais in am agus i dtráth. Tairgfidh an 
Oifig Acmhainní Daonna an post don iarrthóir atá ceaptha nuair a bheidh an ceapachán 
ceadaithe ag Údarás Ceapacháin na hOllscoile. 
 
Caithfidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis/léi an post a fháil fianaise ar aois agus ar 
bhuncháilíochtaí a chur ar fáil agus d’fhéadfadh sé go mbeadh air/uirthi dul faoi scrúdú 
leighis.  
Nuair a dhéanfar tairiscint choinníollach ar phost, iarrfar ar an iarrthóir ceistneoir sláinte 
réamhfhostaíochta a líonadh a mbainfidh Seirbhís Sláinte Gairme na hOllscoile leas as 
d’fhonn folláine an iarrthóra chun tabhairt faoi dhualgais an phoist a mheas. 
 
Bainfear úsáid as an eolas a thugtar ar an gceistneoir (i) chun folláine na n-iarrthóirí an post 
a cuireadh isteach air a dhéanamh; (ii) chun a mheas an gá aon réiteach réasúnta a dhéanamh 
chun freastal ar aon mhíchumas nó lagú a d’fhéadfadh a bheith ag gabháil don iarrthóir; 
agus (iii) chun a chinntiú nach gcuirfeadh aon cheann de riachtanais an phoist isteach ar aon 
riocht sláinte a bheadh ag dul don iarrthóir cheana féin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 


