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RÉAMHRÁ

Is eagraíocht ilnáisiúnta, ilteangach agus ilchultúrtha í Parlaimint na hEorpa agus baill
foirne as gach cearn den Eoraip aici.
Mar bhaill foirne de Pharlaimint na hEorpa, tugaimid an chumhacht d’Fheisirí de
Pharlaimint na hEorpa (FPEnna) daonlathas Eorpach atá athléimneach agus éifeachtach a
bhaint amach.

Scríobhadh an Lámhleabhar seo chun treoir agus tacaíocht a thabhairt dóibh siúd uile ar
mian leo iarratas a chur isteach ar chomórtas nó ar nós imeachta roghnúcháin le haghaidh
post i bParlaimint na hEorpa.

Ní féidir iarratas a dhéanamh ach amháin trínár n-ardán APPLY4EP
https://apply4ep.gestmax.eu. Ar ardán APPLY4EP, is féidir leat na deiseanna gairme reatha
uile atá sonrach do Pharlaimint na hEorpa a aimsiú agus iarratas a chur isteach orthu, agus
is féidir leat iarratas gan choinne a dhéanamh ann freisin.

Féadfaidh iarrthóirí inmheánacha - iad siúd atá ag obair i bParlaimint na hEorpa cheana
féin, iarratas a dhéanamh ar chomórtais inmheánacha tríd an ardán inmheánach APPLY4EP
https://apply4ep.gestmax.eu/employee/search

AG TOSÚ AMACH

I gcás iarrthóirí seachtracha, soláthraíonn APPLY4EP liosta folúntas a fhoilsítear i 24 theanga
oifigiúla an Aontais Eorpaigh.
Cliceáil sa choirnéal uachtarach ar thaobh na láimhe deise chun an teanga a athrú.

Féadfaidh iarrthóirí atá ag obair cheana féin i bParlaimint na hEorpa a rogha teanga a
roghnú (Béarla, Fraincis nó Gearmáinis) trí inlíon PE
https://epintranet.in.ep.europa.eu/home/browse-as/human-
resources/career/competitions-vacancies/notices-competitions.html
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DO CHUNTAS

Más spéis leat páirt a ghlacadh i nós imeachta roghnúcháin nó comórtas amháin nó níos
mó a eagraíonn Parlaimint na hEorpa, an chéad chéim ná cuntas pearsanta a chruthú.
Nuair a bheidh sé cruthaithe agat, féadfaidh tú do chuntas a úsáid chun iarratas a
dhéanamh ar na nósanna imeachta roghnúcháin nó comórtais reatha ar spéis leat iad, nó
ar na cinn a bheidh ann amach anseo.

Chun cuntas a chruthú, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar fholúntas tar éis duit an fógra
folúntais a léamh trí chliceáil ar an táb DÉAN IARRATAS AR LÍNE a bheidh le feiceáil ag
deireadh an fhógra.

Ní féidir ach cuntas APPLY4EP AMHÁIN a bheith agat. Má fhaightear amach go bhfuil dhá
chuntas nó níos mó agat, déanfar thú a dhíchur ón nós imeachta / ó na nósanna imeachta
ina bhfuil tú rannpháirteach (gan beann ar an gcéim den nós imeachta / de na nósanna
imeachta ag a bhfuil tú).

Ní mór duit seoladh ríomhphoist a shonrú, pasfhocal láidir a chruthú agus na réimsí uile
lena ngabhann réiltín a chomhlánú.

Ní mór duit rogha a dhéanamh idir Béarla, Fraincis agus Gearmáinis a bheith mar theanga
fógra. Is í sin an teanga ina bhfaighidh tú cuirí agus torthaí an nós imeachta roghnúcháin /
na nósanna imeachta roghnúcháin nó an chomórtais / na gcomórtas a bhfuil tú ag cur
isteach air / orthu.

Má tá níos mó ná náisiúntacht amháin de chuid AE agat, ná tabhair ach ceann amháin
díobh.

Bí cinnte go gcoinníonn tú na sonraí teagmhála atá cláraithe agat (uimhir theileafóin,
seoladh ríomhphoist agus seoladh baile) cothrom le dáta. Tá sé sin tábhachtach mar
d’fhéadfadh sé go mbeadh ar lucht earcaíochta teagmháil a dhéanamh leat ar an teileafón
nó trí ríomhphost (féach Limistéar iarrthóra).
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Má tá cuntas agat cheana, ní gá duit ach logáil isteach le do sheoladh ríomhphoist agus do
phasfhocal

D’IARRATAS

Úsáidfear d’iarratas chun meastóireacht a dhéanamh ar d’incháilitheacht chun tú a ligean
isteach i nós imeachta roghnúcháin nó comórtas. Dá bhrí sin, sula ndéanfaidh tú iarratas ar
gach nós imeachta nó comórtas, déan na nithe seo a leanas:

 Léigh go cúramach an fógra earcaíochta / comórtais agus an Treoir d’iarrthóirí, ar
cuid thábhachtach den fhógra í.

 Déan na critéir atá leagtha amach san fhógra earcaíochta / comórtais maidir le
hoideachas, taithí ghairmiúil agus scileanna teanga a thabhairt do d’aire. Tugtar
cuireadh duit iarratas a dhéanamh ar phoist a gcomhlíonann tú na critéir sin ar a
laghad dóibh.
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 Ullmhaigh do dhoiciméid tacaíochta uile roimh ré, ós rud é go gcaithfidh tú
iarratas a dhéanamh in aon turas agus nach féidir iarratas a shábháil chun é a
chríochnú ar ball faoi láthair. Má athraíonn tú an leathanach, caillfidh tú an t-eolas
atá tugtha agat agus beidh ort tosú arís.

 Cuir béim ar na pointí is tábhachtaí ón gcúlra atá agat a mhéid a bhaineann le Cineál
na gcúraimí. Dá mhéad ama a chaitear leis an iarratas a chur le chéile agus dá mhéad
machnaimh a dhéantar ina leith, is ea is beaichte agus is éifeachtaí a bheidh an t-
iarratas.

 Tabhairt do d’aire nach nglactar le CV mar dhoiciméad tacaíochta lena
gcruthaítear taithí ghairmiúil nó cáilíocht oideachais.

 Déan cinnte go bhfuil an t-eolas i d’iarratas cruinn agus ceart.

Tá an tIarratas roinnte i dtrí chéim.

Baineann an chéad chéim le do shonraí pearsanta. Má tá cuntas agat cheana, cuir isteach
sonraí do chuntais. Mura bhfuil cuntas agat go fóill, beidh ort ceann a chruthú. (féach thuas)

Sa dara céim, iarrtar ort do CV a uaslódáil.
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Is é an chéad CV a dhéanfaidh tú a uaslódáil an CV a mbainfidh APPLY4EP úsáid as mar
réamhshocrú do gach iarratas a dhéanfaidh tú ar APPLY4EP. Má theastaíonn uait do CV a
athrú, caithfidh tú dul chuig do chuntas agus é a athrú ansin. (Féach Limistéar iarrthóra).

Iarrtar ar iarrthóirí seachtracha roinnt dearbhuithe a dhéanamh ag an gcéim seo freisin.

Caithfidh iarrthóirí inmheánacha, atá ag obair do Pharlaimint na hEorpa cheana, doiciméid
a uaslódáil ó Streamline.

An tríú céim ná an Fhoirm iarratais féin. Tá trí phríomh-roinn san fhoirm iarratais: taithí
ghairmiúil, oideachas agus teangacha.
Taithí ghairmiúil

 Déan na réimsí maidir le ‘taithí ghairmiúil’ a líonadh isteach le do thaithí ghairmiúil
atá ábhartha don nós imeachta roghnúcháin a bhfuil tú ag déanamh iarratais
air.

 Ar dtús, liostaigh an taithí is déanaí atá agat agus déan an post a bhí agat a
mhionsonrú. Ansin, lean ort in ord cróineolaíoch tuathail (i.e. an dara taithí
ghairmiúil is déanaí atá ábhartha don phost, ansin an tríú taithí is déanaí, etc.).

 Is féidir leat 13 thaithí ghairmiúil ábhartha ar a mhéad a lua.
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Oideachas
 Bí cinnte go ndéanann tú gach ionad oideachais a chur san áireamh agus go

ndéanann tú na cáilíochtaí acadúla (céimeanna, dioplómaí agus teastais) a
bronnadh ort a liostú go soiléir.

 Maidir le cáilíochtaí oideachais, cibé a eisíonn nó nach n-eisíonn ionaid oideachais i
dtíortha AE nó i dtíortha nach bhfuil in AE iad, ní mór go n-aithneodh údaráis inniúla
oifigiúla i mBallstát den Aontas iad.

 Is féidir leat sé cháilíocht acadúla ar a mhéad a chur le d’fhoirm iarratais.
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Tá sé tábhachtach an t-eolas ar fad faoi d’oideachas agus do thaithí oibre a líonadh isteach
go cruinn. Úsáidfear an fhaisnéis sin chun measúnú a dhéanamh ar d’incháilitheacht agus
chun a chinneadh an ligfear isteach sa nós imeachta roghnúcháin nó sa chomórtas a
ndearna tú iarratas air.

Teangacha

Ní mór duit teanga 1 agus teanga 2 atá agat a shonrú.

Agus aon teangacha eile atá ar do chumas agat.
I gcás próifíl theangeolaíoch, d’fhéadfaí a iarraidh ort teanga 3 agus teanga 4 atá agat a
shonrú.  Sa chás sin, ní mór duit dearbhú a uaslódáil ina sonrófar cé acu teanga é teanga 3
agus cé acu é teanga 4.
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Doiciméid tacaíochta
 Ní mór duit doiciméid tacaíochta a uaslódáil chun na hiontrálacha oideachais agus

taithí gairmiúla a rinne tú mar chuid den iarratas a chruthú.
 Ní ghlactar le CV mar dhoiciméad tacaíochta lena gcruthaítear taithí ghairmiúil nó

cáilíocht oideachais.
 Ligeann APPLY4EP duit doiciméad amháin d’uasmhéid 3Mb a uaslódáil do gach

iontráil maidir le taithí gairmiúil agus do gach céim/dioplóma/teastas a liostaíonn
tú.
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Agus ar deireadh

Ní féidir iarratas a dhéanamh ar nós imeachta roghnúcháin nó comórtas ar leith ach uair
amháin. Bí cinnte go bhfuil an t-eolas atá i d’iarratas iomlán agus ceart, ós rud é nach féidir
é a mhodhnú nó doiciméad a chur le hiarratas nuair a bheidh sé tíolactha agat.
Nuair a mheasann tú go bhfuil d’iarratas comhlánaithe agus ceart, cuir isteach é.

Guímid gach rath ort!

Limistéar iarrthóra

Nuair a bheidh do chuntas cruthaithe agat, beidh tú in ann dul chuig do limistéar iarrthóra
trí https://apply4ep.gestmax.eu/search

Sa roinn sin, féadfaidh tú do chuntas a bhainistiú; is féidir leat, go háirithe

 do shonraí a choimeád cothrom le dáta (uimhir theileafóin, seoladh ríomhphoist);
d’fhéadfadh duine ó roinn na n-acmhainní daonna iarracht a dhéanamh dul i
dteagmháil leat ar an bhfón nó tríd an ríomhphost;

 d’fholáirimh a chruthú agus
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 do CVanna a bhainistiú. Meastar trí réamhshocrú gur CV é an chéad CV a
dhéanfaidh tú a uaslódáil. Ní féidir CV réamhshocraithe a scriosadh. Chun é a
scriosadh nó a athrú, caithfidh tú CV eile a uaslódáil. Roghnaigh é mar ‘rogha
réamhshocraithe’ agus ansin scrios nó coimeád an sean-CV.

SONRAÍ PEARSANTA

Déanann Parlaimint na hEorpa, ina cáil mar an comhlacht atá freagrach as eagrú nósanna
imeachta roghnúcháin agus comórtas, a áirithiú go bpróiseáiltear sonraí pearsanta na n-
iarrthóirí i ndlúthchomhlíonadh 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 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 Uimh. 1247/2002/CE (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 295 an 21
Samhain 2018).

TEAGMHÁIL

Má bhíonn aon fhadhbanna teicniúla agat, scríobh chugainn ag:
PERS-Apply4EPContacts@ep.europa.eu
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Moltar go láidir duit gan fanacht go dtí an lá deireanach chun iarratas a dhéanamh. Ní féidir
an fhreagracht a chur ar Pharlaimint na hEorpa as fadhbanna teicniúla ag an nóiméad
deireanach a tharlaíonn mar thoradh ar ró-ualach ar an gcóras.


