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FÓGRA FOLÚNTAIS CHUN LIOSTA IONADAITHE A BHUNÚ 

Teideal an phoist Ceann Aonaid 
Feidhmghrúpa/grád AD 9 
Cineál conartha Gníomhaire Sealadach - Riarthóir 
Tagairt FRA-TA-ERS-AD9-2022 
Spriocdháta le haghaidh iarratas 08/07/2022 13:00 
Áit fostaíochta Vín, AN OSTAIR 

 

Tá nós imeachta roghnúcháin á eagrú ag Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha 
(FRA) chun liosta ionadaithe a chruthú óna líonfar folúntas do Cheann Aonaid (feidhmghrúpa 
gníomhairí sealadacha AD, grád 9) san Aonad um Chomhionannas, Cearta na Romach agus Cearta 
Sóisialta. 

1 CÚLRA 
 

Cuireann Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA) comhairle neamhspleách 
fhianaisebhunaithe ar fáil do lucht ceaptha beartas, chun meas iomlán a áirithiú do chách maidir le 
cearta bunúsacha ar fud an AE. Chuige sin, bailíonn an Ghníomhaireacht faisnéis agus sonraí maidir le 
raon saincheisteanna a bhaineann le cearta bunúsacha agus déanann sé anailís air sin, cuireann sé 
cúnamh agus saineolas ar fáil d’institiúidí AE agus do na Ballstáit, ardaíonn sí feasacht ar chearta, 
cuireann sé a chuid torthaí in iúl, agus neartaíonn sé an comhar agus na naisc idir gníomhaithe um 
chearta bunúsacha.  

An tAonad um Chomhionannas, Cearta na Romach agus Cearta Sóisialta 

Tá an tAonad um Chomhionannas, Cearta Romach agus Cearta Sóisialta freagrach as, inter alia, réimsí 
téamacha an fhrithchiníochais agus an neamh-idirdhealaithe, cuimsiú na Romach agus cearta sóisialta. 
Tá an t-aonad dírithe go príomha ar thaighde, bailiú sonraí agus anailís - lena n-áirítear tabhairt faoi 
thaighde cáilíochtúil agus cainníochtúil (go háirithe, is é an príomhaonad atá freagrach as suirbhéanna 
mórscála a dhéanamh). 

Le cois na bpríomhchúraimí taighde, cuireann an t-aonad tionscadail fhairsinge i gcrích agus déanann 
sé anailís dhlíthiúil agus shóisialta, soláthraíonn sé tuairimí dlíthiúla, comhairle agus páipéir bheartais 
maidir le hábhair shubstainteacha sna réimsí atá faoi shainchúram an aonaid, lena n-áirítear 
comhionannas, frithchiníochas, neamh-idirdhealú agus cuimsiú na Romach. Is é an t-aonad seo a 
stiúrann obair na Gníomhaireachta i réimse na gceart sóisialta. Bailíonn an t-aonad sonraí atá 
oibiachtúil, iontaofa agus inchomparáide agus sainaithníonn sé treochtaí chun cur le reachtóireacht 
agus le cur chun feidhme níos fearr. Sa chomhthéacs sin, soláthraíonn an t-aonad tuairimí atá bunaithe 
ar anailís shochdhlíthiúil agus cabhraíonn sé le agus cuireann sé saineolas ar fáil do pháirtithe 
leasmhara na Gníomhaireachta laistigh dá réimse inniúlachta. 
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2 DUALGAIS 
 

Beifear ag súil leis go gcuirfidh an t-iarrthóir rathúil na cúraimí seo a leanas i gcrích: 

Cúraimí a bhaineann le bainistíocht foirne 

• Gníomhaíochtaí aonaid a phleanáil agus an t-aonad a bhainistiú lena áirithiú go n-úsáidtear 
acmhainní ar an mbealach is éifeachtúla, is éifeachtaí agus is barainní; 

• Bainistíocht éifeachtach foirne a áirithiú laistigh den aonad i gcomhréir le beartais acmhainní 
daonna na Gníomhaireachta. Feidhmíocht foirne a bhainistiú, baill foirne a fhorbairt i gcomhréir 
le beartais foghlama agus forbartha agus am oibre agus neamhláithreacht a bhainistiú; 

• Spiorad foirne a fhorbairt laistigh den aonad, agus i dteannta le haonaid eile. A bheith 
tionscantach chomh fada is a bhaineann le haon coinbhleachtaí inmheánacha a chosc agus a 
réiteach; 

• Baill foirne a choinneáil ar an eolas faoi gach gné ábhartha beartais agus straitéiseach d’obair an 
aonaid, aiseolas a chur ar fáil agus cumarsáid idirghníomhach a chothabháil; 

• Comhar a fhorbairt agus a chur chun cinn le haonaid eile chun éifeachtúlacht agus éifeachtacht a 
bharrfheabhsú. 

Cúraimí ginearálta 

• Rannchuidiú le straitéisí, beartais agus nósanna imeachta a fhorbairt ar bhonn an ráitis misin agus 
chun comhthosaíochtaí straitéiseacha na Gníomhaireachta a chomhlíonadh; 

• Pleanáil agus tuairisciú cruinn a áirithiú san aonad, i gcomhréir le prionsabal na bainistíochta fónta 
airgeadais; 

• Gníomhaíochtaí agus tionscadail an aonaid a shainiú, a bhainistiú agus a mhaoirsiú, soláthar cuí 
a chinntiú laistigh de na hamlínte, na buiséid agus na ceanglais cháilíochta a comhaontaíodh; 

• Gníomhú mar phríomhchainéal chun faisnéis a mhalartú idir an Stiúrthóir agus comhaltaí an 
aonaid; 

• Comhairle a thabhairt don Stiúrthóir maidir le gach ní a bhaineann le hinniúlacht an aonaid; 
• Mar bhall den Fhoireann Bhainistíochta, tacú leis an Stiúrthóir i mbainistiú foriomlán na 

Gníomhaireachta. 

Cúraimí sonracha 

• Ionstraimí anailíseacha agus modheolaíochtaí staidrimh agus modheolaíochtaí eile a bhaineann 
le suirbhéanna, sonraí agus gníomhaíochtaí bailithe faisnéise a mholadh, a fhorbairt agus obair 
leantach a dhéanamh orthu; 

• Forbairtí dlí agus beartais AE sna réimsí atá clúdaithe ag an aonad a leanúint agus comhairle 
ábhartha a chur ar fáil; 

• An anailís ar shonraí agus ar fhaisnéis ábhartha a mhaoirsiú agus a bhainistiú d’fhonn tacú le 
riachtanais dlí agus ceapadh beartais an Aontais; 

• Maoirseacht a dhéanamh ar aschuir thaighde agus anailíse an aonaid agus rannchuidiú le 
Tuarascáil bhliantúil na Gníomhaireachta um Chearta Bunúsacha; 
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• Tionscadail an aonaid a shainiú agus a mhaoirsiú agus a áirithiú go ndéantar uirlisí bainistíochta 
tionscadail agus tuarascálacha na Gníomhaireachta don Stiúrthóir a thabhairt cothrom le dáta go 
rialta. 

Na dualgais is infheidhme maidir le gach ball foirne: 

• Oibriú go gníomhach chun spriocanna FRA a chomhlíonadh de réir an Phlean Straitéisigh; 
• Aon dualgais agus aon fhreagrachtaí eile a bhféadfadh an Stiúrthóir iad a shannadh a 

chomhlíonadh. 

 

3 CRITÉIR INCHÁILITHEACHTA 
 

Iarrthóirí nach gcomhlíonann ceann amháin nó níos mó de na critéir incháilitheachta seo a leanas faoin 
sprioc-am le hiarratais a chur isteach, marcálfar iad neamh-incháilithe agus ní bhreithneofar a n-
iarratas a thuilleadh: 

Coinníollacha ginearálta1 

• A bheith ina náisiúnach de cheann amháin de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus cearta iomlána 
a bheith aige nó aici mar shaoránach2; 

• Aon oibleagáidí faoi na dlíthe a bhaineann le seirbhís mhíleata a bheith comhlíonta acu; 
• Na riachtanais charachtair a shásamh maidir lena oiriúnaí atá siad do na dualgais lena mbaineann 

a chomhlíonadh; 
• A bheith corpacmhainneach chun na dualgais a bhaineann leis an bpost a chomhlíonadh3. 

Oideachas4 

• Leibhéal oideachais a chomhfhreagraíonn do chúrsa iomlán ollscoile atá fianaithe le dioplóma sa 
dlí, nó céim san eolaíocht shóisialta nó pholaitiúil, nuair is ceithre bliana nó níos mó atá i gceist 
sa ghnáth-thréimhse oideachais ollscoile agus, tar éis an chéim ollscoile a bhaint amach, taithí 
ghairmiúil dhá bhliain déag ar a laghad; 

NÓ 

• Leibhéal oideachais a chomhfhreagraíonn do chúrsa iomlán ollscoile atá fianaithe le dioplóma 
sa dlí, nó céim san eolaíocht shóisialta nó pholaitiúil, nuair is trí bliana nó níos mó atá i gceist sa 
ghnáth-thréimhse oideachais ollscoile agus, tar éis an chéim ollscoile a bhaint amach, taithí 
ghairmiúil trí bliana déag ar a laghad. 

 
1 Féach Airteagal 12 de Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Aontais Eorpaigh. 
2 Sula gceapfar iad, beidh ar iarrthóirí rathúla a chruthú nach bhfuil aon taifead coiriúil acu. 
3 Sula gceapfar iad, ceanglófar ar iarrthóirí rathúla scrúdú leighis a dhéanamh. 
4 Ní chuirfear san áireamh ach dioplómaí agus teastais a bronnadh i mBallstáit de AE nó lena mbaineann teastais chomhionannais arna n-
eisiúint ag údaráis sna Ballstáit sin. Ba cheart aon teastas comhionannais a sholáthar faoin spriocdháta le haghaidh iarratas. 
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Taithí ghairmiúil 

• Taithí oibre 5 bliana ar a laghad i bpoist a bhaineann le próifíl an phoist a bhfuil cur síos air sa 
roinn “Dualgais” as na blianta iomlána de thaithí ghairmiúil thuas; agus 

• Taithí 3 bliana ar a laghad i ról bainistíochta. 

Scileanna teanga 

• Eolas críochnúil (leibhéal C1) ar an mBéarla, de bhrí gurb é Béarla teanga oibre FRA, agus 
• Eolas sásúil (leibhéal B2 ar a laghad) ar theanga eile de chuid an Aontais Eorpaigh. 

Is do Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha a chomhfhreagraíonn na leibhéil a luaitear5. 

Scileanna ríomhaireachta 

• Ba cheart go mbeadh taithí fhairsing phraiticiúil ag iarrthóirí ar fheidhmchláir ríomhaire amhail 
pacáiste MS Office nó a leithéid (Word, Excel, PowerPoint, Outlook go príomha). 

 

4 CRITÉIR ROGHNÚCHÁIN 
 

D’fhonn na n-iarrthóirí is cáilithe a roghnú do chéim an agallaimh agus na tástála, déanfar na 
hiarratais a scóráil de réir na gcritéar riachtanach seo a leanas: 

• Sáreolas ar fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus ar na tosaíochtaí atá sonraithe i réimse 
chearta an duine; 

• Taithí chruthaithe ar mhaoirseacht a dhéanamh ar thaighde trasnáisiúnta mórscála; 
• Taithí chruthaithe ar anailís shóisialta agus dhlíthiúil a mhaoirsiú nó a sholáthar; 
• Taithí ar shainchomhaid beartas a chomhordú; 
• Taithí ar fhoirne a threorú; 
• Taithí ar dhéileáil le páirtithe leasmhara éagsúla. 

Measfar comhlíonadh na gcritéar seo a leanas a bheith buntáisteach: 

• Eolas ar bheartais an Aontais Eorpaigh maidir le neamh-idirdhealú agus/nó cearta 
eacnamaíocha agus sóisialta; 

• Taithí ar thaighde nó forbairt beartas a dhéanamh nó a mhaoirsiú atá dírithe ar neamh-
idirdhealú agus/nó cearta eacnamaíocha agus sóisialta; 

• Taithí ar mhaoirseacht a dhéanamh ar bhailiú sonraí cainníochtúla (e.g. suirbhéanna). 

 

Le cois na gcritéar riachtanach agus buntáisteach, déanfar iarrthóirí a dtabharfar cuireadh dóibh 
chuig céim an agallaimh agus na trialach a mheas de réir na riachtanas seo a leanas freisin: 

 
5 Féach https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf 
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• Bainistíocht: An cumas chun foirne láidre a fhorbairt agus a chumhachtú, baill foirne a 
spreagadh chun a gcuid spriocanna a chomhlíonadh, aiseolas a chur ar fáil agus tacú le 
forbairt; 

• Cumarsáid: an cumas cumarsáid a dhéanamh go soiléir agus ábhair chasta a chur in iúl go 
simplí, ó bhéal agus i scríbhinn. An cumas ionchur a lorg agus éisteacht le baill foirne, 
comhpháirtithe agus páirtithe leasmhara; 

• Anailís agus Réiteach Fadhbanna: an cumas fíricí criticiúla a shainaithint agus réitigh 
chruthaitheacha agus phraiticiúla a fhorbairt; 

• Ag Obair le Daoine Eile: an cumas caidreamh oibre bisiúil agus comhoibritheach a 
fhorbairt le hordlathas agus le haonaid agus le comhghleacaithe eile. Scileanna 
idirbheartaíochta, an cumas plé a stiúradh agus na torthaí is fearr is féidir a bhaint amach 
gan caidrimh oibre a chur i mbaol. An cumas déileáil go héifeachtach, go measúil agus go 
cúirtéiseach le daoine; 

• Beartú Tosaíochta agus Eagrú: an cumas cuspóirí a shonrú agus a athbhreithniú don 
aonad, tosaíochtaí a chinneadh agus díriú orthu agus faireachán a dhéanamh ar dhul chun 
cinn; 

• Cáilíocht agus Torthaí: freagracht as a áirithiú go gcuirtear obair ar ardchaighdeán i gcrích 
de réir nósanna imeachta sonraithe; dírithe go soiléir ar an gcustaiméir (inmheánach agus 
seachtrach); an cumas próisis chórasacha agus chríochnúla a chur san áireamh san obair; 

• Teacht Aniar: an cumas oibriú go héifeachtach nuair a bhíonn brú oibre i gceist, a bheith 
solúbtha agus a bheith in ann dul in oiriúint do thimpeallacht oibre a bhíonn ag athrú. An 
cumas daoine eile a spreagadh chun an rud céanna a dhéanamh agus a chur chuige féin 
agus cur chuige na foirne a oiriúnú chun dálaí athraitheacha a chur san áireamh. 
 

5 IARRATAIS A CHUR ISTEACH AGUS AN SPRIOCDHÁTA 
 

Iarrtar ar iarrthóirí a n-iarratas a chur isteach go leictreonach ar shuíomh gréasáin na 
Gníomhaireachta: fra.europa.eu. Ní ghlacfar ach le hiarratais ar líne. 

Ní mheasfar iarratas a bheith inghlactha ach amháin i gcás ina mbeidh na nithe seo a leanas ar áireamh 
leis: 

• CV i bhformáid Europass (ní bhreithneofar iarratais a chuirtear isteach i bhformáidí eile); 
• litir inspreagtha (ní gá níos mó ná leathanach amháin más féidir); 
• iarratas leictreonach iomlán. 

Ní mór iarratais a sheoladh ar aghaidh tráth nach déanaí ná an 08/07/2022 ag 13.00 (Am Lár na hEorpa 
(CET)). 

De bharr líon mór na n-iarratas a fhaighimid, d’fhéadfadh go mbeadh fadhbanna ag an gcóras líon 
chomh mór sin sonraí a phróiseáil nuair a bheifear ag teannadh leis an spriocdháta chun iarratais a 
chur isteach. Dá bhrí sin, molaimid duit iarratas a dhéanamh tamall maith roimh an spriocdháta. 
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6 COMHIONANNAS DEISEANNA 
 

Molann FRA d’aon duine a chomhlíonann na critéir incháilitheachta agus ar spéis leis/léi an post 
iarratas a dhéanamh air. Is fostóir comhdheiseanna é FRA agus áirithíonn sé nach ndéantar idirdhealú 
ina nósanna imeachta earcaíochta ar aon fhorais amhail: inscne, cine, dath craicinn, bunadh eitneach 
nó sóisialta; airíonna géiniteacha; reiligiún nó creideamh; tuairimí polaitiúla nó aon tuairimí eile; 
ballraíocht i mionlach náisiúnta; maoin; breith; míchumas; aois; féiniúlacht inscne ná 
gnéaschlaonadh.   
 
Spreagann FRA iarrthóirí atá faoi mhíchumas iarratas a chur isteach. Má mheasann tú go bhfuil tú faoi 
mhíchumas coirp, meabhrach, intleachta nó céadfach, cuir tic sa bhosca cuí ar an bhfoirm iarratais ar 
líne agus cuir aon choigeartuithe nó socruithe atá ann, a bhaineann le do mhíchumas, in iúl ionas gur 
féidir le FRA do rannpháirtíocht iomlán, chomhionann san agallamh a chinntiú.  
 

7 NÓS IMEACHTA ROGHNÚCHÁIN 
 

Bunóidh Údarás Ceapacháin na Gníomhaireachta painéal réamhroghnúcháin, a dhéanfaidh measúnú 
ar incháilitheacht iarrthóirí de réir chomhlíonadh na gceanglas foirmiúil go léir faoin dáta deiridh chun 
iarratais a chur isteach (féach 3 Critéir incháilitheachta). Ní dhéanfar ach iarrthóirí incháilithe a mheas 
i gcomhréir leis na critéir roghnúcháin atá sonraithe i bpointe 4. 

Na hiarrthóirí is fearr a oireann do na critéir roghnúcháin, tabharfar cuireadh dóibh tástáil agus 
agallamh a dhéanamh, a reáchtálfar i mBéarla. Is i Vín (an Ostair), an áit fostaíochta ina bhfuil suíomh 
na Gníomhaireachta, a reáchtálfar an tástáil agus agallamh. Sa chás nach féidir, de bharr COVID-19, le 
hiarrthóirí a dtástálacha scríofa agus/nó béaltriail a dhéanamh in áitreabh FRA, tabharfar cuireadh do 
na hiarrthóirí gearrliostaithe uile an tástáil scríofa agus/nó béaltriail a dhéanamh ar líne. 

Iarrfar ar na hiarrthóirí a dtabharfar cuireadh chun agallaimh dóibh, ar lá an agallaimh, cóip dá 
ndioplóma(í) agus fianaise ar a gcuid taithí ghairmiúil a sholáthar, agus eolas soiléir maidir le tréimhse 
ama agus nádúr a dtaithí oibre, agus cibé an obair lánaimseartha nó pháirtaimseartha a bhí i gceist. 
Sula ndéanfar conradh a shíniú, iarrfar ar an iarrthóir rathúil/na hiarrthóirí rathúla cóipeanna bunaidh 
nó deimhnithe de na doiciméid ábhartha ar fad ar fianaise iad ar na ceanglais incháilitheachta a chur 
ar fáil. 

Bunóidh an painéal réamhroghnúcháin gearrliosta de na hiarrthóirí a chomhfhreagraíonn don phróifíl 
atá á lorg agus tabharfar cuireadh dóibh freastal ar agallamh leis an Údarás Ceapacháin (i.e. Stiúrthóir) 
agus le duine amháin ar a laghad atá ag feidhmiú ag grád agus feidhm bhainistíochta atá comhionann 
leis an bhfeidhm atá le comhlíonadh (painéal roghnúcháin). Féadfaidh an tÚdarás Ceapacháin 
cinneadh a dhéanamh freisin cuireadh a thabhairt d’iarrthóirí incháilithe eile. 

Déanfar measúnú ar na hiarrthóirí gearrliostaithe in ionad measúnaithe, ach amháin sa chás gur ghlac 
an t-iarrthóir páirt in ionad measúnaithe den sórt sin sa dá bhliain roimh an spriocdháta le haghaidh 
iarratas. Má ghlac iarrthóir páirt in ionad measúnaithe laistigh den tréimhse dhá bhliain sin, ach ní 
laistigh den 18 mhí roimh an spriocdháta chun iarratais a fháil, féadfar cead a thabhairt dó/di páirt a 
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ghlacadh san ionad measúnaithe má dhéanann sé/sí iarratas. Déanfaidh an t-ionad measúnaithe 
meastóireacht ar acmhainneacht an iarrthóra agus soláthróidh sé grinnanailís ar scileanna 
bainistíochta, inoiriúnaitheacht agus croí-inniúlachtaí eile. Cuirfidh an tÚdarás Ceapacháin toradh an 
ionaid mheasúnaithe san áireamh. 

Ainmneofar na hiarrthóirí rathúla ar liosta ionadaithe. Beidh an liosta ionadaithe bailí ó dháta a 
bhunaithe (i mbliain ‘N’) go dtí an 31 Nollaig i mbliain ‘N+1’. Féadfar síneadh a chur le bailíocht an 
liosta. D’fhéadfaí an liosta ionadaithe a úsáid mar chuid de phróiseas earcaíochta a eagrófar amach 
anseo, má tá folúntais ann. Seolfar litir chuig gach iarrthóir lena chur in iúl dó/di cibé acu an bhfuil nó 
nach bhfuil sé/sí ainmnithe ar an liosta ionadaithe. Ba cheart d’iarrthóirí a thabhairt dá n-aire nach gá 
gurb ionann ainm a bheith luaite ar an liosta ionadaithe agus earcaíocht. 

Bunaithe ar an liosta ionadaithe ar glacadh leis, d’fhéadfadh Údarás Ceapacháin FRA conradh oibre a 
thairiscint. 

Tabhair do d’aire go bhfuil obair agus plé an choiste roghnúcháin faoi rún daingean agus go bhfuil cosc 
iomlán ar aon teagmháil le baill an choiste roghnúcháin. 

De bharr líon mór na n-iarratas, is oth leis an nGníomhaireacht nach ndéanfar teagmháil ach leis na 
hiarrthóirí a roghnaíodh le freastal ar agallamh. Iarrtar ar iarratasóirí an próiseas earcaíochta a 
leanúint ar shuíomh gréasáin FRA. 

 

8 RANNPHÁIRTÍOCHT AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA 
 

Déanfar conradh mar ghníomhaire sealadach a thairiscint de bhun Airteagal 2(f) de Choinníollacha 
Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Aontais Eorpaigh go ceann tréimhse éiginnte.   

Is ag grád AD 9 a earcófar an t-iarrthóir a n-éireoidh leis/léi. Is é € 8.211,43 an buntuarastal míosúil do 
ghrád AD 9 (Céim 1). Mar aon leis an mbuntuarastal, is féidir go mbeidh baill foirne i dteideal liúntais 
éagsúla a fháil, go háirithe liúntas teaghlaigh, liúntas easaoránachta (16 % den bhuntuarastal + 
liúntas teaghlaigh), liúntas linbh chleithiúnaigh agus liúntas oideachais. Tá an tuarastal faoi réir cháin 
an Aontais a asbhaintear ag an bhfoinse agus tá sé díolmhaithe ó chánachas náisiúnta.    
Chomh maith leis sin, cuireann FRA pacáiste cuimsitheach leasa ar fáil, lena n-áirítear scéim pinsin, 
cumhdach árachais tionóisce agus galair ceirde, liúntas dífhostaíochta agus easláine agus árachas 
taistil.    
  
Ina theannta sin, cuireann FRA deiseanna éagsúla ar fáil maidir le seirbhísí scolaíochta trí 
chomhaontuithe seirbhíse le scoileanna idirnáisiúnta agus le heagrais réamhscoile, agus tá beartais 
maidir le teilea-oibriú agus fleisc-am bunaithe aige mar chuid dá iarracht cothromaíocht a chinntiú 
idir an saol oibre agus an saol príobháideach.   
  
In imthosca áirithe, sa chás nach mór do bhaill foirne bogadh óna n-áit chónaithe chun tabhairt faoi 
fhostaíocht, d’fhéadfadh sé go n-aisíocfadh an Ghníomhaireacht costais áirithe arna dtabhú mar gheall 
ar an bpróiseas earcaíochta, costais aistrithe go háirithe.   
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Is féidir faisnéis bhreise faoin gcineál conarthaí a fháil ó shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ag 
an seoladh seo a leanas: http://ec.europa.eu/civil_service/job/contract/index_en.htm.   
  
Má tá tuilleadh eolais uait faoi na coinníollacha conarthacha agus oibre, féach ar Rialacháin Foirne 
agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh atá ar fáil ag an seoladh seo a 
leanas:   
  
EUR-Lex - 01962R0031-20140501 - EN - EUR-Lex (europa.eu)   
  

9 COSAINT SONRAÍ 
 

Déanfar sonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha an phróisis roghnúcháin agus chuige sin amháin.   
  
Tabhair do d'aire nach seolfaidh FRA iarratais ar ais chuig na hiarrthóirí. Déanfar iarrataí a fhaightear 
ó iarratasóirí ar fhaisnéis phearsanta atá ina sheilbh ag FRA a phróiseáil i gcomhréir le 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. Tá feidhm ag an méid 
sin go háirithe maidir le rúndacht agus slándáil na sonraí sin.  
   
Má bhíonn aon cheist ag an iarrthóir maidir le próiseáil sonraí pearsanta an té sin, cuirfidh sé nó sí iad 
chuig an seoladh seo a leanas: recruitment@fra.europa.eu .   
  
Chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le próiseáil sonraí pearsanta, féach Ráiteas Príobháideachais 
FRA.   
 

10 NÓSANNA IMEACHTA ACHOMHAIRC 
 

I gcás ina measann iarrthóir go ndearna cinneadh ar leith dochar dó/di, féadfaidh siad gearán a 
thaisceadh faoi Airteagal 90(2) de Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha 
Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh, ag an seoladh seo a leanas:   
   
An Stiúrthóir   
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha   
Schwarzenbergplatz 11   
A-1040 Vín   
An Ostair   
   
Ní mór an gearán a thaisceadh laistigh de thrí mhí. Foilsítear an teorainn ama chun an cineál seo nós 
imeachta a thionscnamh ón am a chuirtear an nós imeachta roghnúcháin i gcrích ar an suíomh gréasáin 
ag an nasc seo a leanas: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies.   
  
Má dhiúltaítear don ghearán, de bhun Airteagal 270 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh 
agus de bhun Airteagal 91 de Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha 
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Fostaíochta Seirbhíseach Eile, féadfaidh iarrthóir athbhreithniú breithiúnach ar an ngníomh a iarraidh. 
Ní mór an t-achomharc a chur isteach laistigh de thrí mhí ó dháta an fhógra chuig an seoladh seo a 
leanas:    
  
Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh    
Rue du Fort Niedergrünewald    
L-2925 Lucsamburg    
Lucsamburg   
   
Is féidir, chomh maith, gearán a chur faoi bhráid an Ombudsman Eorpaigh de bhun Airteagal 228(1) 
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus i gcomhréir le reacht an Ombudsman agus leis 
na forálacha cur chun feidhme arna nglacadh ag an Ombudsman. Sula nglacfaidh an tOmbudsman le 
gearán, ní mór an gearán a chur faoi bhráid na Gníomhaireachta ar dtús. Ní mór aon ghearán leis an 
Ombudsman (http://www.ombudsman.europa.eu) a dhéanamh laistigh de thréimhse dhá bhliain ó 
sheasamh deiridh na Gníomhaireachta ar an ábhar a fháil.    
 


