AN tSEIRBHÍS UM FHORBAIRT GHAIRMIÚIL DO MHÚINTEOIRÍ (SFGM)
Foirm iarratais do phost mar Chomhairleoir
Sláinte agus Folláine Iar-bhunscoile

Ainm an iarratasóra
Nótaí d’iarratasóirí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ba chóir foirmeacha comhlánaithe iarratais a chur isteach mar cheangaltán ríomhphoist amháin
faoin Déardaoin, 25 Deireadh Fómhair ar a 3 tráthnóna chuig recruitment@pdst.ie
Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha, nó iarratais neamhiomlána.
Admhófar foirmeacha iarratais comhlánaithe le freagra uathoibríoch ó recruitment@pdst.ie
Ní bhreithneofar ach an t-eolas a chuirtear ar fáil ar an bhfoirm iarratais. Ní ghlacfar le CVanna.
Coimeádfaidh an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí an fhoirm iarratais seo go ceann
dhá mhí dhéag tar éis an spriocdháta d'iarratais.
Má tá tú faoi mhíchumas ar gá athruithe réasúnta a dhéanamh chuige ag an agallamh roghnúcháin,
nó nach mór a chur san áireamh agus d’iarratas á mheas, cuir é sin in iúl dúinn.
Dícháileoidh canbhasáil díreach nó indíreach.
Is fostóir comhdheiseanna é Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar.
Cosaint Sonraí: Is é earcú isteach sa tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) an
phríomhchúis go gcoimeádann Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar na sonraí pearsanta a
chuireann tú ar fáil. Is féidir go malartófar na sonraí pearsanta a chuireann tú ar fáil leis an Roinn
Oideachais agus Scileanna chun d’incháilitheacht le haghaidh earcaíochta a fhíorú. Tá sonrai
iomlána bheartas cosanta sonraí Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar ar an tslí a úsáidfimid do
shonraí pearsanta agus eolas maidir le do chearta mar ábhar sonraí ar fáil ach iad a iarraidh.

D’úsáid na hOifige amháin
Dáta faighte
Uimhir an iarratais
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1A.
Ná roghnaigh ach na réigiúin ina bhfuil tú sásta dul i mbun oibre de bhrí go mbeidh antábhacht le suíomh tíreolaíoch nuair a bhíonn iarrthóirí á gceapadh i bpoist. Liostaigh do
roghanna, ag tabhairt 1 don cheann ab fhearr leat, 2 dona dara ceann ab fhearr leat srl.

NA RÉIGIÚIN
1 An Cabhán, Muineachán, Lú agus Baile Átha Cliath Thuaidh
2 Baile Átha Cliath Theas, Cill Dara, Cill Mhantáin Thuaidh
Loch Garman, Port Láirge, Ceatharlach, Cill Chainnigh, Cill Mhantáin Theas agus
3 Tiobraid Árann Thoir Theas
4 Corcaigh, Ciarraí, Luimneach agus Tiobraid Árann Thiar Thuaidh
An Clár, Gaillimh, Laois, Uíbh Fhailí, An Iarmhí, Ros Comáin Theas agus Tiobraid
5 Árann Thoir Thuaidh
Maigh Eo, Sligeach, Ros Comáin Thuaidh, Liatroim, Dún na nGall agus an
6 Longfort
1C.

Sonraí Pearsanta

Ainm

Seoladh

Uimhir na Comhairle
Múinteoireachta

Earnáil oideachais (de réir Chlárúchán
na Comhairle Múinteoireachta)

Uimhreacha teileafóin

Baile

Fón póca

Ríomhphost
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Ceadúnas tiomána (ticeáil)

Ceadúnas iomlán

Ceadúnas sealadach

2A.
Stair Fostaíochta. Tabhair do stair fostaíochta go gonta, ag tosú leis an bhfostaíocht
deiridh/reatha.
Dátaí

2B.

Uimhir rolla na scoile

An post a bhí agat

Stádas
fostaíochta

Sonraí faoi phost iasachta reatha, más cuí

Ainm na hEagraíochta/na Seirbhíse Tacaíochta
Seoladh

Uimhir theileafóin

Ríomhphost

Post

Líon na mblianta sa
phost seo
Gearrchuntas ar an bpost agus ar dhualgais an phoist

2C.

An raibh tú ar iasacht cheana ó phost múinteoireachta?

Bhí
Ní
raib
h
3

Catagóir na
scoile

Má bhí, tabhair na sonraí:
Ainm na
hEagraíochta/na
Seirbhíse Tacaíochta

2D.

Ó - Chuig

Ábhair agus cláir iar-bhunoideachais a múineadh
Ábhar/Clár

3.

Bliain/
blianta

4B.

Leibhéal

Ó - Chuig

Inniúlacht sa Ghaeilge agus an cumas oibriú trí Ghaeilge – ticeáil an bosca cuí.

An-mhaith

4A.

Cur síos ar na dualgais

Go maith

Cuíosach

Go dona

Cáilíochtaí tríú leibhéal, cáilíochtaí iarchéime san áireamh
Teideal

Mórdhámhacht
ain(í)

Comhlachta
dámhachtana

Grád a
fuarthas

Leibh
éal
den
CNC

Staidéar leanúnach – Sonraigh aon chláir oideachais a bhfuil tú páirteach ann faoi láthair
agus dáta measta an chríochnaithe
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4C.

Cáilíochtaí/oiliúint eile – Sonraigh aon cháilíochtaí ábhartha eile atá agat /cláir um
fhorbairt ghairmiúil a rinneadh nó ballraíochtaí gairmiúla a bhí agat.

4D.

Sonraigh aon taithí atá agat ar réimse na Riachtanas Speisialta Oideachais.

4E.

Sonraigh thíos do thaithí ar dhul i mbun oibre i suíomh oideachais seachas i seomra ranga

An cineál suímh

5.

Sonraí

Do rannpháirtíocht le grúpaí/líonraí múinteoirí gairmiúla

Grúpa gairmiúil

Sonraí gearra an phoist

Ó–chuig

Tabhair freagra ar gach ceann de na ceisteanna seo a leanas agus pointí le hurchair mar
fhormáid agat, nuair is féidir. Cinntigh nach bhfuil níos mó ná 150 focal sa fhreagra a thugann tú
ar gach ceist.
6. Déan cur síos gearr ar an gcaoi a mbaineann tú feidhm as cur chuige nuálach maidir le
foghlaim agus teagasc i do sheomra ranga. Sonraigh freisin an chaoi ar féidir na scileanna seo a
fheidhmiú sa phost Comhairleora a bhfuil tú ag cur isteach air.
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7. Déan cur síos gearr ar an mbaint a bhí agat le forbairt agus nuáil a dhéanamh ar churaclam
agus ar mheasúnú agus ar do rannpháirtíocht ann. Sonraigh freisin an chaoi ar féidir na scileanna
seo a fheidhmiú sa phost Comhairleora a bhfuil tú ag cur isteach air.

8. Tabhair dhá shampla den chaoi ar léiríodh do chuid scileanna ceannaireachta sna réimsí atá ar
an liosta thíos i gcomhthéacs do chuid fostaíochta roimhe seo agus faoi láthair Sonraigh freisin
an chaoi ar féidir na scileanna seo a fheidhmiú sa phost Comhairleora a bhfuil tú ag cur isteach
air.
Pleanáil

Ag eagrú

9. Scileanna TFC: Tabhair gearrchuntas ar do leibhéal inniúlachta in TFC agus tabhair dhá
shampla den chaoi ar feidhmíodh do chuid scileanna i gcomhthéacs do chuid fostaíochta roimhe
seo nó faoi láthair
TFC don Teagasc agus don Fhoghlaim
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TFC don Riarachán agus don Phleanáil

10. Tabhair sonraí faoin taithí atá agat agus faoi na príomhnithe atá bainte amach agat maidir le
forbairt ghairmiúil leanúnach (CPD) a eagrú, a dhearadh agus/nó a sheachadadh

11. Teistiméireachtaí – Tabhair sonraí faoi bheirt ónar féidir teistiméireachtaí a fháil.
Sonraí teagmhála – Teistiméir 1
Ainm an teistiméara
Post
Seoladh

Uimhreacha teileafóin
Ríomhphost

Sonraí teagmhála – Teistiméir 2
Ainm an teistiméara
Post
Seoladh
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Uimhreacha teileafóin
Ríomhphost

Coimeádann PDST/DWEC an ceart acu féin moltóirí breise nó malartacha a lorg má mheastar
gur cuí sin.
Deimhním leis seo go bhfuil gach eolas a tugadh ar an bhfoirm iarratais seo fíor agus ceart:
Síniú an iarratasóra
Dáta
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