Ceapacháin chuig bord Údarás na Gaeltachta
Dáta Deiridh: Meánoíche ar an 27 Aibreán 2015

Rannán na mBord Stáit
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
Áras na Caibidle, 26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1
Uimhir Ghutháin: 353 1 858 7769
Ríomhphost: info@stateboards.ie
Feidhmíonn StateBoards.ie faoi choimirce na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí agus tá sé
tiomanta do pholasaí na gcomhdheiseanna.

Cuireann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS), a bunaíodh faoi reacht sa bhliain
2004, seirbhís neamhspleách chomhroinnte um earcaíocht, measúnú agus roghnú ar fáil
d'eagraíochtaí ar fud na Státseirbhíse agus na Seirbhíse Poiblí. Ar an 30 Meán Fómhair
2014, chinn an Rialtas go mbeadh PAS freagrach freisin as córas oscailte, inrochtana, dian
agus trédhearcach a chur ar bun chun cuidiú le hAirí ceapacháin a dhéanamh ar Bhoird
Stáit. Is é ár suíomh gréasáin ar leith, www.stateboards.ie, an bealach trína bhfógraíonn
PAS folúntais ar Bhoird Stáit. Is é freisin an bealach trínar féidir le daoine tréitheacha, a
bhfuil taithí agus cáilíocht acu (lena n-áirítear daoine nach mbeadh aitheanta roimhe seo,
b'fhéidir, mar dhaoine a bheadh ar fáil do cheapachán), iarratas a dhéanamh le bheith
curtha san áireamh d'fholúntais ar leith.
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1. Aonán: Údarás na Gaeltachta
2. Láthair Cruinnithe an Bhoird: láithreacha éagsúla sna 7 gContae Gaeltachta (Dún
na nGall, Maigh Eo, Gaillimh, Ciarraí, Port Láirge, Corcaigh agus an Mhí)
3. Líon na bhFolúntas: 1
4. Luach Saothair: €11,970
(Is fiú a nótáil, i gcomhréir leis an bprionsabal 'Duine Amháin, Tuarastal Amháin',
nach bhfuil aon seirbhíseach poiblí i dteideal luach saothair a fháil i bhfoirm táillí
boird, ach amháin i gcásanna atá ceadaithe faoi reacht, mar shampla ceapachán
mar Stiúrthóirí Oibrí).
5. Riachtanais Ama: Tagann an bord le chéile ar bhonn míosúil ar an meán. Is féidir
iarraidh ar chomhaltaí freastal ar choistí eile agus is féidir go gciallóidh sé seo
freastal ar chruinnithe breise.

1. Cúlra
Tá ról an Údaráis leagtha amach in Achtanna Údarás na Gaeltachta 1979 - 2010 agus in
Acht na Gaeltachta 2012. Bunaithe in 1980, is é Údarás na Gaeltachta an t-údarás forbartha
réigiúnach don Ghaeltacht. Tá gníomhaíochtaí Údarás na Gaeltachta dírithe ar shaol
teangeolaíoch, sóisialta agus eacnamaíochta na Gaeltachta. Is é cuspóir foriomlán Údarás
na Gaeltachta cinnte a dhéanamh go gcaomhnófar an Ghaeilge mar phríomhtheanga pobail
na Gaeltachta agus go ndéanfar í a aistriú go dtí an chéad ghlúin eile.
Is é ról Údarás na Gaeltachta mar údarás forbartha réigiúnach ná cruthú poist a spreagadh
trí thacaíocht a thabhairt d’fhorbairt fiontraíochta sa Ghaeltacht. Déanann an tÚdarás é seo
trí infheistíocht nua a mhealladh, gnólachtaí atá ann cheana a chothú, bonneagar gnó nuaaimseartha a fhorbairt agus bonn scileanna phobal na Gaeltachta a fhorbairt. Cuireann an
tÚdarás scéimeanna táirgiúla fostaíochta chun cinn trí fhorbairt a dhéanamh ar acmhainní
nádúrtha áitiúla, scileanna agus cumais fiontraíochta agus infheistíocht shoghluaiste a
mhealladh chun na Gaeltachta. Tacaíonn an tÚdarás le tionscnaimh forbartha pobail agus
réimse leathan scéimeanna teanga, cultúrtha agus oideachais atá dírithe ar úsáid na
Gaeilge a neartú mar phríomh-mheán cumarsáide sa Ghaeltacht.
Faoi Acht na Gaeltachta 2012, tá Údarás na Gaeltachta freagrach go sonrach as cur i
bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 sa Ghaeltacht.
Déanann bord rialaithe ar a bhfuil 12 comhalta, 5 atá ainmnithe ag comhairlí contae a bhfuil
Gaeltacht ina ndlínse, agus foireann 82 duine sainchúram forbartha na gníomhaireachta a
chur i bhfeidhm.

2. Feidhmeanna an Bhoird
Tá bord Údarás na Gaeltachta freagrach as polasaithe agus straitéisí Údarás na Gaeltachta.
Ar mholadh an fheidhmeannais, ceadaíonn an bord infheistíochtaí, tacaíochtaí, deontais i
gcabhair, agus ceannach agus díol sócmhainní a dhéanann an tÚdarás chun críocha forbairt
fiontraíochta agus cruthú fostaíochta, cur chun cinn na Gaeilge agus forbairt pobail
Ghaeltachta.
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Éilítear ar chomhaltaí a oiread ama is gá chun a gcuid dualgas a chomhlíonadh i gceart a
thabhairt don bhord agus éilítear orthu cloí leis na forálacha ábhartha atá sa Chód
Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit.

3. Sonraí an Fholúntais agus Riachtanais Reachtúla
Tá folúntas amháin ar an mbord. Faoi alt 22(1)(a) d'Acht na Gaeltachta 2012, ní mhairfidh
tréimhse an cheapacháin níos mó ná cúig bliana, de réir mar a chinnfidh an tAire nuair a
bheidh an comhalta á cheapadh. Beidh aird ag an Aire go bhfuil sé inmhianaithe go mbeidh
cothromaíocht inscne i mballraíocht an bhoird, de réir mar a mheasfaidh an tAire a bheith cuí
agus mar a chinnfidh an tAire, nuair atá ceapacháin á ndéanamh chuig an mbord.
Faoi alt 16(2A) d'Acht na Gaeltachta 2012, ní cheapfaidh an tAire duine chun an Údaráis
mura deimhin leis an Aire go bhfuil taithí ag an duine ar nithe, nó cumas léirithe ag an duine i
nithe, atá ábhartha i leith fheidhmeanna an Údaráis, lena n-áirítear an cumas feidhmeanna i
ndáil leis an Údarás a chomhall trí mheán na Gaeilge.
Is féidir an próiseas earcaíochta seo a úsáid chun folúntais eile ar an mbord a d'fhéadfadh
teacht chun cinn laistigh de thréimhse dhá mhí dhéag a líonadh.

4. Sonrú an Duine
Tá léirithe spéise á lorg ó dhaoine a bhfuil na scileanna cuí agus an taithí chuí acu ar
ghnóthaí atá ábhartha d'fheidhmeanna bhord an Údaráis, i réimse amháin nó níos mó díobh
seo a leanas:






cur chun cinn na Gaeilge agus pleanáil teanga, agus/nó
forbairt fiontraíochta agus cruthú fostaíochta, agus/nó
forbairt pobail, agus/nó
cur chun cinn na n-ealaíon, agus/nó
rialachas corparáideach agus comhall.

Sa bhreis air sin agus chun a gcuid dualgas a chur i gcrích go héifeachtach, ní mór go
mbeadh Gaeilge líofa agus cumas scríofa sa teanga ag comhaltaí an bhoird.

5. Conas Iarratas a Dhéanamh
Má tá suim agat sa phost seo, féach ar an gceistneoir féinmheasúnaithe atá ar fáil ar
www.stateboards.ie, le do thoil. Tabhair faoi deara go bhfuil an ceistneoir ann chun cuidiú
leat agus tú ag smaoineamh ar léiriú spéise a chur isteach - ní iarrtar ort an ceistneoir a
sheoladh isteach mar chuid den phróiseas iarratais.
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Agus machnamh déanta acu ar na critéir ghinearálta oiriúnachta do bhallraíocht ar Bhord
Stáit, ba chóir d'iarrthóirí a mheas cibé acu a shásaíonn nó nach sásaíonn siad na critéir ar
leith atá leagtha amach sa rannán "Sonrú an Duine‟ thuas.
Más mian leat go gcuirfí san áireamh tú do cheapachán, ba chóir duit iarratas a chur isteach
tríd an nasc seo a leanas - www.stateboards.ie - mar aon le Curriculum Vitae mionsonraithe
agus litir chumhdaigh. Chun iarratas a chur isteach, ba chóir duit na céimeanna seo a leanas
a ghlacadh:
i.
ii.

Téigh chuig www.stateboards.ie.
Ar an mbarra ar bharr an leathanaigh, cliceáil ar "Ceapacháin Infhaighte".
Seolfar tú chuig leathanach ar a bhfuil ár bhfolúntais uile fógartha. Roghnaigh cibé
post ar mhaith leat cur isteach air (tá fáilte romhat cur isteach ar níos mó ná post
amháin, más maith leat).
Ar an leathanach cuí, cliceáil ar an gcnaipe "Déan iarratas ar an bpost ” (“Apply for
position") ag bun an leathanaigh.
Seolfar tú chuig leathanach ar www.publicjobs.ie agus, más rud é go bhfuil cuntas
publicjobs.ie agat cheana féin, iarrfar ort d'ainm úsáideora agus do phasfhocal a
thabhairt. Mura bhfuil cuntas agat cheana, iarrfar ort ceann a bhunú.
Nuair a chuireann tú do chuid sonraí isteach, seolfar tú chuig leathanach ar a bhfuil
nod ar a bhfuil scríofa "Cuir iarratas isteach anseo". Cliceáil ar an nasc chuig an
bhfoirm iarratais ar líne taobh leis.
Feicfidh tú foirm ar do scáileán, agus beidh cuid de na boscaí téacs líonta le heolas
ón bpróifíl atá agat ar publicjobs.ie (ainm, seoladh srl.) Beidh ort na réimsí eile a
líonadh isteach agus d'ainm agus an dáta a líonadh isteach ag deireadh na foirme.
Cliceáil ar “lean ar aghaidh”.
Ansin sroichfidh tú scáileán ar a gcaithfidh tú do CV agus do Litir Chumhdaigh a
uaslódáil. Is cáipéisí riachtanacha iad seo agus ní féidir d'iarratas a phróiseáil gan
iad. Nuair atá siad seo roghnaithe agus uaslódáilte agat, cliceáil ar an gcnaipe "Cuir
faoi bhráid" ag bun an leathanaigh.
Gheobhaidh tú deimhniú ar ríomhphost (chuig an seoladh atá i do phróifíl ar
publicjobs.ie) lena dhearbhú go bhfuil d'iarratas curtha isteach.

iii.
iv.

v.

vi.

vii.

viii.

Ní mór duit a dheimhniú nach bhfuil aon choimhlint leasa nó bac dlí a d'fhéadfadh cur
isteach ar do chumas páirt iomlán a ghlacadh ar an mbord. Ní mór duit freisin a dheimhniú
gur féidir leat a bheith ar fáil le freastal ar chruinnithe agus le dualgais chomhalta an bhoird a
chur i gcrích.

6. Próiseas Ceapacháin
Tionólfaidh PAS Painéal Measúnaithe (“an Painéal”) le machnamh agus measúnú a
dhéanamh ar na léirithe spéise a fhaigheann PAS trí www.stateboards.ie. Déanfaidh an
Painéal:



athbhreithniú agus plé ar na léirithe spéise a fhaightear i gcomparáid leis na critéir
ceapacháin ar leith atá sonraithe don ról;
tuilleadh measúnaithe ar cheapaithe ionchasacha, ar an gcoinníoll go sásaíonn siad
na critéir ceapacháin atá sonraithe, trí cheann ar bith de na céimeanna seo a leanas,
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nó iad uile:
o Breithniú ar na hiarratais scríofa; agus/nó
o Cruinniú/glao comhdhála; agus/nó
o Seiceáil le moltóirí;
o Modh roghnaithe ar bith eile a mheastar a bheith cuí.
liosta a thiomsú de na daoine a mheastar a bheith oiriúnach do cheapachán a
chuirfear ar aghaidh ansin le breithniú ag an Aire.

Má tá ceisteanna ar bith agat maidir leis an bpróiseas iarratais, seol ríomhphost chuig:
info@stateboards.ie.

7. Achtanna um Chosaint Sonraí 1988 & 2003
Le haghaidh tuilleadh eolais faoi Chosaint Sonraí cliceáil ar an nasc.
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