
 
 

 

  
 

Doiciméad Eolais d’Iarrthóirí don phost mar 
 
An Stiúrthóir, An Chomhairle Mhúinteoireachta. 
 
Dáta Deiridh: 5.00pm Dé hAoine, an 19ú Lúnasa 2022 
 

 
Is fostóir comhionannas deiseanna í an Chomhairle Mhúinteoireachta agus déanfar 
gach iarratas ar fhostaíocht a mheas ar bhonn fiúntais. Fáiltíonn an Chomhairle 
Mhúinteoireachta iarratais ó na hiarrthóirí uile a bhfuil na cáilíochtaí oiriúnacha acu 
is cuma faoi chreideamh, inscne, míchumas, cine, tuairim pholaitíochta, aois, stádas 
pósta, gnéaschlaonadh, nó cé acu an bhfuil nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. 
 
Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta tiomanta lena n-oibleagáidí a chomhlíonadh 
faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla agus cuireann sí fáilte roimh iarrthóirí atá 
cumasach sa Ghaeilge, nó a bhfuil spéis acu bheith cumasach sa Ghaeilge. 
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Forbhreathnú ar an Eagraíocht 

Bunaíodh an Chomhairle Mhúinteoireachta ar bhonn reachtúil i mí an Mhárta 2006. Is í an comhlacht 

caighdeán ghairmiúla í do ghairm na múinteoireachta, a dhéanann na caighdeáin ghairmiúla sa teagasc a 

chur chun cinn agus a rialáil. 

Gníomhaíonn sí ar mhaithe le leas an phobail agus ag an am céanna tacaíonn agus cuireann sí leis na 

caighdeáin i ngairm na múinteoireachta. 

Is iad seo a leanas feidhmeanna reachtúla na Comhairle:  

• gairm na múinteoireachta a chur chun cinn agus a rialáil 

• caighdeáin an teagaisc, eolais, scileanna agus cumais a choinneáil agus a fheabhsú 

• clár na múinteoirí a bhunú agus a choinneáil 

• fiosrúcháin a reáchtáil agus, nuair is iomchuí, smachtbhannaí a chur i bhfeidhm, i dtaca leis an 
bhfeidhmiúlacht chun múineadh de mhúinteoir cláraithe ar bith 

• cód iompair ghairmiúil do mhúinteoirí a bhunú, a fhoilsiú, agus athbhreithniú a dhéanamh air agus 
é a choinneáil, a chuimseoidh caighdeáin an teagaisc, eolais, scileanna agus cumais, foghlaim 
leanúnach na múinteoirí a chur chun cinn. 
 

Tá 37 comhalta ag an gComhairle agus is múinteoirí cláraithe 22 díobh seo, agus is iad múinteoirí a thogh 

16 díobh seo. 

 

Le hAghaidh Tuilleadh Eolais maidir leis an gComhairle Mhúinteoireachta, tabhair cuairt ar 
www.teachingcouncil.ie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teachingcouncil.ie/
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Fógra 
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Cur Síos ar an bPost 

Teideal an Phoist: Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (Director) 

An Cineál Poist: Conradh ar Théarma Seasta ar feadh Cúig Bliana 

Láthair: 

An Chomhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh 
Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara (Tá socruithe oibre cumaiscthe 
ar fáil i gcomhréir le prótacail Oibre Cumaiscthe de chuid na 
Comhairle Múinteoireachta) 

Freagrach do: An Chomhairle 

Dáta deiridh le haghaidh 
iarratais: 

5.00pm, Dé hAoine, an 19ú Lúnasa 2022 

 
Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag iarraidh Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, ar a dtugtar an Stiúrthóir, 

a cheapadh. Beidh an fhreagracht iomlán ar an Stiúrthóir as bainistíocht agus riarachán na Comhairle lena 

feidhmeanna a chur i gcrích faoi na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001 – 2015. Beidh fís 

aige/aici, beidh sé/sí cumasach agus tiomanta le tógáil ar an méid atá bainte amach ag an gComhairle go 

dtí seo agus déanfaidh sé/sí maoirseacht ar chur i bhfeidhm pholasaithe na Comhairle trí chaidreamh oibre 

fuinniúil leis an gComhairle, le foireann atá an-ghairmiúil agus leis na páirtithe leasmhara uile ábhartha. 

An Ról: 
Tá an Stiúrthóir freagrach don Chomhairle agus beidh sé/sí ag obair go dlúth leis an gComhairle le 

ceannaireacht straitéiseach, treoir agus maoirseacht a chur ar fáil síos trí na gnéithe uile den eagraíocht. 

Ag tógáil ar fhís shoiléir don Chomhairle Mhúinteoireachta, beidh an Stiúrthóir freagrach as na spriocanna 

fadtéarmacha a chur i gcrích. Cinnteoidh sé/sí go bhfuil an Chomhairle éifeachtach i ngach réimse lena n-

áirítear cúrsaí rialachais, reachtúla, rialála, nósanna imeachta agus dlíthiúla. Beidh fócas láidir aige/aici ar 

an nuálaíocht agus ar chúrsaí taighde. 

Leis an bpost seo, tá ceannaire a bhfuil taithí aige/aici agus atá spreagúil ag teastáil a bhfuil forbairt 

straitéiseach agus rialachas léirithe aige/aici arís is arís in eagraíocht den chineál céanna. Beidh inniúlachtaí 

líonraithe agus bainistíochta páirtithe leasmhara den scoth ag an iarrthóir a n-éiríonn leis/léi chomh maith 

le scileanna ceannaireachta suntasacha chun déileáil le daoine aonair agus le grúpaí ag na leibhéil ar fad. 

Tá cumais chumarsáide agus bainistíochta ar athruithe den scoth ag teastáil don ról seo. 

Tá sé ríthábhachtach go mbeidh cur chuige atá an-eagraithe agus inniúlachtaí láidre bainistíochta ar 

thionscadail ag an duine, chomh maith leis an acmhainn le tús áite a thabhairt do raon leathan de 

ghníomhaíochtaí agus lena gcur i gcrích. Tá sé riachtanach go mbeidh stíl oibre fhuinniúil, an-chomhoibríoch 

agus fhéinspreagtha ag an duine. Beidh an duine a cheapfar ina rannpháirtí an-ábalta agus bá aige/aici le 

feabhsú leanúnach, in éineacht le leibhéil arda fuinnimh agus caighdeáin phearsanta ó thaobh cáilíochta, 

barr feabhais agus an mhian le torthaí buana a bhaint amach don Chomhairle Mhúinteoireachta. 

 

Forléargas de na Príomhfhreagrachtaí 
 

• Obair go dlúth i gcomhar leis an gComhairle ar a bhfuil 37 comhalta chun cuspóirí agus 
feidhmeanna iomlána Phlean Straitéiseach na Comhairle Múinteoireachta a chur i gcrích  

• An fhoireann feidhmiúcháin agus na conraitheoirí seirbhísí a threorú, a spreagadh agus a bhainistiú 
chun Plean Straitéiseach, fís, luachanna agus misean na Comhairle Múinteoireahta a chur i gcrích 
go rathúil 

• Comhairle a chur ar an gComhairle maidir le haon ábhar a bhaineann lena gníomhaíochtaí, lena n-
áirítear saincheisteanna dlíthiúla, rialála, nósanna imeachta agus rialachais a bhaineann le 
freagrachtaí reachtúla na Comhairle 
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• A chinntiú go bhfuil eolas caoithiúil agus cruinn ag an gComhairle chun a hoibleagáidí agus 
feidhmeanna reachtúla/rialála a chomhlíonadh, agus go bhfuil sé/sí ar an eolas faoi na 
saincheisteanna uile ábhartha a mbeadh tionchar acu ar an gComhairle Mhúinteoireachta 

• Maoirseacht a dhéanamh ar chlár na múinteoirí a choinneáil i gcomhréir le riachtanais na 
reachtaíochta 

• Maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na riachtanas reachtúil uile i dtaca le feidhmiúlacht 
chun múineadh 

• Maoirseacht a dhéanamh ar chur chun cinn ghairm na múinteoireachta ar fud an leanúntais 
fhoghlama, idir an t-oideachas tosaigh múinteoirí, an t-ionduchtú múinteoirí agus an fhoghlaim ar 
feadh an tsaoil 

• Treorú a dhéanamh ar gach gné den oideachas tosaigh múinteoirí lena n-áirítear creidiúnú na gclár 

• Maoirseacht agus bainistíocht a dhéanamh ar fheidhmíocht agus ar fhorbairt rathúil na foirne 
feidhmiúcháin  

• Léargas ginearálta d’ullmhúchán an bhuiséid a chur ar fáil agus monatóireacht a dhéanamh ar 
chaiteachas agus ar ioncam, agus a chinntiú go bhfuil na rialuithe riachtanacha i bhfeidhm 

• A chinntiú go bhfuil na straitéisí ábhartha um rioscaí a aithint, thomhais agus maolú i bhfeidhm 

• A chinntiú go bhfuil na córais, nósanna imeachta agus cleachtais iomchuí i bhfeidhm chun 
meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtúlacht agus comhlíonadh oibríochtaí na Comhairle 

• A chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ag an gComhairle, na Coistí, na Painéil agus na Grúpaí Oibre 
maidir lena róil agus lena bhfeidhmeanna a bhaineann le tréimhsí ama gnímh 

• Comhordú a dhéanamh ar an gcumarsáid inmheánach agus sheachtrach 

• A chinntiú go ndéantar teagmháil éifeachtach agus réamhghníomhach le raon páirtithe leasmhara, 
caidreamh gairmiúil a fhorbairt le forais ionadaíocha, le heagraíochtaí agus ranna rialtais ábhartha 
lena n-áirítear an Roinn Oideachais, comharchumainn na múinteoirí, forais bhainistíochta 
scoileanna agus rialaitheoirí eile  

• Tabhairt faoina leithéid d’fheidhmeanna eile a d’fhéadfadh a bheith socraithe ag an gComhairle. 
 

B’fhearr go mbeadh na cáilíochtaí oiriúnacha i gcomhréir leis an ról ag an duine a cheapfar agus go 
mbeadh an méid seo a leanas aige/aici: 
 

• Léiriú de ról san ardbhainistíocht arís is arís eile lena n-áirítear foirne ardfheidhmíochta agus 
ildisciplíneacha a threorú agus a bhainistiú go héifeachtach chun an éifeachtacht agus 
éifeachtúlacht a bhaint amach i dtimpeallacht chasta, bhroidiúil agus ina bhfuil brú 

• Taithí de chaidreamh tábhachtach a fhorbairt agus a chothabháil le comhlachtaí eile de chuid na 
hearnála poiblí, ranna rialtais agus/nó obair a dhéanamh le struchtúir an Bhoird 

• Tuiscint ar an ról agus na freagrachtaí atá ag foras rialála agus an tionchar praiticiúil agus 
impleachtaí dleathacha de chumhachtaí reachtúla a chur i ngníomh i dtimpeallacht chasta 

• Eolas cuimsitheach de chóras oideachais na hÉireann, lena n-áirítear tuiscint shuntasach ar na 
saincheisteanna comhaimseartha in oideachas múinteoirí agus i soláthar múinteoirí in Éirinn agus 
go hidirnáisiúnta 

• Tuiscint chuimsitheach ar ról agus obair na Comhairle Múinteoireachta, agus fís agus treoir shoiléir 
don Chomhairle 

• Cumas cruthaithe le húsáid a bhaint as breithiúnas grinn, ag léiriú scileanna de smaointeoireacht 
nuálach, measúnú neamhspleách agus cinnteoireacht 

• Taithí roimhe seo ag leibhéal sinsearach oiriúnach do bhainistíocht eagraíochtúil agus airgeadais i 
gcomhréir le riachtanais cuntasachta comhlachtaí poiblí 

• Tuiscint chuimsitheach ar dhea-rialachas corparáideach, agus eolas ar an gCód Cleachtais chun 
Comhlachtaí Stáit a Rialú 

• Scileanna idirphearsanta agus cumarsáide den scoth, lena n-áirítear an ábaltacht chun ionadaíocht 
a dhéanamh, go cumasach agus go muiníneach, don Chomhairle Mhúinteoireachta sna fóraim 
náisiúnta agus idirnáisiúnta ábhartha 

• An cumas an Chomhairle Mhúinteoireachta a chur chun cinn i measc ghairm na múinteoireachta 
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• Cáilíocht tríú leibhéal ábhartha go dtí leibhéal 8 nó níos airde ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí 

• A bheidh in ann tionchar a imirt ar thionscnaimh ábhartha ar fud chlár oibre an Rialtais uile i 
gcoitinne, lena n-áirítear Athnuachan na Státseirbhíse agus Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí, agus na 
tionscnaimh sin a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. 

 

 
Go hidéalach, comhlíonfaidh na hiarratasóirí dhá cheann ar a laghad de na critéir seo a leanas ag an 
leibhéal sinsearach: 
 

• Cáilíochtaí oideachais tríú leibhéal sa disciplín/sna disciplíní ábhartha i gcomhréir leis an ról 

• Taithí iomchuí sa teagasc agus/nó i gcúrsaí oideachais ag an leibhéal náisiúnta nó idirnáisiúnta 

• An cumas le tabhairt faoi fheidhmeanna laethúla as Gaeilge lena n-áirítear an cumas le bheith 
rannpháirteach i bhfóraim as Gaeilge 

• Taithí idirnáisiúnta iomchuí 

• Taithí d’fheidhmiú i dtimpeallacht rialála 
 
Is é atá i gceist leis an gcur síos ar an bpost seo ná treoir ghinearálta ar raon na ndualgas, agus ní cur síos 
críochnúil ná cur síos sriantach é.  
 

Critéir Mheasúnaithe na nIarrthóirí 
Déanfar measúnú ar na hiarrthóirí ar bhonn chur síos an phoist mar atá leagtha amach thuas, fhianaise na 
riachtanais riachtanacha a chomhlíonadh mar atá leagtha amach thuas agus an chreata inniúlachta do 
bhaill foirne ghrás an Phríomhoifigigh a léirítear thíos.  
 

Ceannaireacht & Treoir Straitéiseach 

• Ag treorú na foirne, ardchaighdeáin a leagan amach, ag déileáil le haon fhadhbanna 
feidhmíochta agus ardfheidhmíocht a héascú 

• Malartú oscailte de smaointe a éascú agus atmaisféar de chumarsáid oscailte a chothú 

• Ionchur a dhéanamh chun dul i bhfeidhm ar straitéis agus polasaí Roinne / Rialtais 

• Acmhainn agus cumas a fhorbairt síos tríd an bhfoireann trí tharmligean éifeachtach 

• Cultúr d’fhoghlaim agus d’fhorbairt a fhorbairt, cóitseáil agus aiseolas tairbheach / tacúil a chur 
ar fáil 

• Ag treorú maidir le hullmhúchán a dhéanamh le haghaidh athruithe agus leasuithe suntasacha 
agus iad a chur i bhfeidhm 

• A bheith ag súil le forbairtí san earnáil / sa timpeallacht i gcoitinne agus ag freagairt dóibh 

• Ag comhoibriú go gníomhach le Rannóga, Eagraíochtaí agus Gníomhaireachtaí eile 

Breithiúnas & Cinnteoireacht 

• Príomhshaincheisteanna a aithint agus díriú isteach orthu nuair atáthar ag déileáil le heolas / 
cúinsí casta 

• Fíricí a chur le chéile, eolas ó bhéal agus uimhriúil a láimhsiú agus cíoradh a dhéanamh ar 
shaincheisteanna go loighciúil  

• An caidreamh idir saincheisteanna a fheiceáil agus na himpleachtaí ardleibhéil agus 
sochpholaitiúla a thuiscint go tapa 

• Réitigh soiléire ar shaincheisteanna casta a aithint 

• Gníomhú a dhéanamh, ag déanamh cinntí go pras agus misneach a bheith aige/aici coinneáil leo 
go dtí an deireadh 

• Cinntí iontaofa agus eolacha a dhéanamh, an tionchar a bhíonn acu agus na himpleachtaí a 
bhaineann leo a thuiscint 

• Ag déanamh gach iarracht chun freastal ar na saincheisteanna earnála, na gnéithe polaitiúla agus 
ar thionchar na saoránach i ngach cinneadh 
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Bainistíocht & Torthaí a Sheachadadh  

• Ag tionsncamh agus freagracht phearsanta a ghlacadh chun torthaí / seirbhísí a sheachadadh ina 
réimse féin 

• An straitéis agus sonraí oibríochtúla a chothromú chun freastal ar riachtanais ghnó 

• Ag bainistiú clár oibre agus tascanna iomadúla agus acmhainní a athshannadh chun athruithe 
san fhócas a bhainistiú 

• Ag baint an úsáid is fearr as acmhainní agus bearta feidhmíochta a chur i bhfeidhm chun cuspóirí 
a chur i gcrích 

• Ag cinntiú go mbaintear an úsáid is fearr as TFC agus samhlacha seachadta nua 

• Athbhreithniú criticiúil a dhéanamh ar thionscadail agus ar ghníomhaíochtaí lena chinntiú go 
bhfuil siad éifeachtach agus go gcomhlíonann siad na riachtanais Eagraíochúla 

• Ag cothú thábhacht na n-éifeachtúlachtaí, luach ar airgead agus riachtanais rialachais 
chorparáidigh a chomhlíonadh 

• Ag cinntiú go bhfuil an fhoireann ag díriú ar thosaíochtaí pleananna Gnó agus ag gníomhú dá 
réir, fiú nuair a bhíonn brú orthu 

Caidreamh a Fhorbairt & Cumarsáid 

• Ag labhairt agus ag scríobh ar bhealach soiléir, sothuigthe agus a mbíonn tionchar aige/aici ar 
chúrsaí 

• Ag éisteacht go gníomhach agus ag iarraidh meon agus dearcadh daoine eile 

• Ag bainistiú agus ag réiteach coimhlintí / easaontas ar bhealach dearfach agus tairbheach 

• Ag obair go héifeachtach laistigh den phróiseas polaitíochta, ag aithint agus ag bainistiú teannas 
ag eascairt as tuairimí éagsúla de pháirtithe leasmhara 

• Ag áitiú ar dhaoine eile, ag forbairt comhaontuithe, comhoibriú a fháil ó dhaoine eile chun eolas 
a fháil agus spriocanna a bhaint amach 

• I dteagmháil go réamhghníomhach le comhghleacaithe ag na leibhéil ar fad den eagraíocht agus 
i Ranna / Eagraíochtaí eile agus ag cothú líonraí gairmiúla láidre 

• Ag cur tuairimí ar fáil nuair a cheapann sé/sí gur ceart é sin a dhéanamh 

Eolas Speisialaithe, Saineolas agus Féinfhorbairt 

• Scileanna agus saineolas a fhorbairt agus a choinneáil síos trí líon réimsí a bhaineann lena réimse 
agus aitheanta ag daoine go hinmheánach agus go seachtrach den Roinn/ Eagraíocht 

• Ag coinneáil suas chun dáta le polasaithe agus claontaí eacnamaíocha, polaitiúla agus sóisialta 
príomhrannacha, earnála, náisiúnta agus idirnáisiúnta a théann i bhfeidhm ar an ról 

• Fócas láidir a choinneáil ar an bhféinfhorbairt, ag lorg aiseolais agus deiseanna le fás a dhéanamh 

Treallús agus Tiomantas do Luachanna na Seirbhíse Poiblí 

• Ag déanamh iarracht go leanúnach chun feidhmiú ar leibhéal ard 

• Tiomantas pearsanta don ról a léiriú, diongbháilteacht agus dianseasmhacht a choinneáil agus 
ag an am céanna cothromaíocht agus tuiscint a choinneáil maidir le cúrsaí oibre 

• Ionchur a dhéanamh go dearfach sa chlár oibre corparáideach. Duine atá iontaofa, macánta agus 
measúil go pearsanta, a dhéanann de réir mar a gheallann sé/sí 

• Ag cinntiú go bhfuil an saoránach i gcroílár na seirbhísí uile a chuirtear ar fáil, duine atá 
acmhainneach, a chuireann guaim air/ uirthi féin fiú nuair a bhíonn cúinsí dochracha nó 
dúshlánacha i gceist 

• Cultúr a chur chun cinn a chothaíonn na caighdeáin eitice agus ionracais is airde 
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An Próiseas Earcaíochta 

Tá Lansdowne Executive Search fostaithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta chun bainistíocht a 
dhéanamh ar an bpróiseas earcaíochta don phost seo. Déanfar na hiarrthóirí don ról seo a lorg trí thrí 
bhealach: (a) gníomhaíochtaí cuardaigh Lansdowne Executive Search féin (b) Fógraíocht Ar Líne ar 
Shíomhanna Gréasáin roghnaithe an Tionscail agus (c) Fógraí Nuachtáin. 

Gheobhadh na hiarratasóirí uile a fhreagraíonn na Fógraí admháil go bhfuarthas a n-iarratas agus déanfar 
measúnú orthu ar fad bunaithe ar na critéir atá sonraithe don ról. Déanfar na hiarratais trí r-Phost amháin. 
Níor chóir aon bhunteastais ná bunteistiméireachtaí a chur isteach mar chuid den iarratas. Tar éis phróisis 
na Fógraíochta agus an Chuardaigh a chur i gcrích, bainfear úsáid as próiseas gearrliostaithe bunaithe 
ar an eolas atá curtha ar fáil ar an C.V. agus ar Fhoirm chomhlánaithe na bPríomhrudaí atá Bainte 
Amach. 

De ghnáth, bíonn líon na n-iarratas a fhaightear do phost níos mó ná mar a bhíonn ag teastáil chun an post 
a líonadh. Cé go bhféadfadh iarrthóir na riachtanais cháilithe den chomórtas a chomhlíonadh, má tá a 
leithéid de líon ag déanamh iarratais ar an bpost nach mbeadh sé praiticiúil agallamh a chur ar gach duine, 
d’fhéadfadh an Chomhairle Mhúinteoireachta cinneadh a dhéanamh go nglaofar líon beag chun agallaimh.    

I dtaca leis seo, déanann an Chomhairle Mhúinteoireachta soláthar d’úsáid a bhaint as próiseas 
gearrliostaithe chun grúpa a roghnú le hagallamh a dhéanamh orthu a cheaptar, bunaithe ar scrúdúchán ar 
na doiciméid iarratais, a bheith mar na daoine is oiriúnaí don phost. Déanfaidh bord de shaineolaithe scrúdú 
ar na doiciméid iarratais i gcoinne na gcritéar réamhshocraithe bunaithe ar riachtanais an phoist.  

Ní gá go dtabharfadh sé seo le fios go bhfuil iarrthóirí eile mí-oiriúnach nó neamhábalta tabhairt faoin bpost, 
seachas go ndealrófar go bhfuil roinnt iarrthóirí, bunaithe ar a n-iarratas, atá níos cáilithe agus/nó a bhfuil 
níos mó taithí ábhartha acu. Dá bhrí sin is ar mhaithe le do leas féin cuntas mionsonraithe agus cruinn de 
do cháilíochtaí/do thaithí a chur ar fáil i d’iarratas.  

Tabharfar cuireadh d’iarrthóírí ón bpróiseas gearrliostaithe agallamh cumasbhunaithe a dhéanamh leis an 
gComhairle Mhúinteoireachta. Is é is dóichí go nglaofar líon beag d’iarrthóirí le haghaidh an dara hagallamh, 
agus ag an bpointe seo d’fhéadfaí iarraidh orthu cur i láthair a ullmhú ag freagairt do chás-staidéar nó do 
chás gnó molta. De réir mar is cuí, b’fhéidir go mbeidh ar iarrthóirí ar an ngearrliosta tástálacha 
síciméadracha a dhéanamh. 

Agallaimh Iomaíocha 

Is é is dóichí ná go mbeidh na chéad agallaimh don phost seo ar siúl i mí Mheán Fómhair 2022. (Féach 

Amchlár an Phróisis Earcaíochta thíos). B’fhéidir go mbainfear úsáid as bogearraí comhdhálacha físeáin sa 

phróiseas agallaimh. Beidh leathstruchtúr i bhformáid ar na hagallaimh, agus iarrfar ar na hiarrthóirí 

samplaí a chur ar fáil de na hinniúlachtaí don ról mar atá leagtha amach (lgh 5/6) & in Aguisín 1. Déanfaimid 

gach iarracht a oiread fógra agus is féidir de dhátaí na n-agallamh. 

Ní bheidh aon éileamh ag iarrthóirí nach bhfreastalaíonn ar an agallamh mar atá sceidealta, nó nach 

gcuireann a leithéid d’fhianaise ar fáil mar atá ag teastáil i dtaca le haon ábhar a bhaineann lena n-iarratas, 

le bheith measta a thuilleadh sa phróiseas seo. Tá sé tábhachtach a bheith ar an eolas go gcaithfidh iarrthóirí 

a chur in iúl don Chomhairle Mhúinteoireachta/Lansdowne Executive Search faoi aon chúinsí 

maolaitheacha roimh an gcéim áirithe den phróiseas roghnúcháin nó lena linn. Ní mór aon fhianaise 

dhoiciméadach a chur ar fáil laistigh de 5 lá oibre.  

Tabhair faoi deara nach dearbhú é má chuirtear isteach a leithéid de dhoiciméad/doiciméid, go n-athróidh 

an cúinse na cinntí/an toradh. Ba chóir d’iarrthóir a thabhairt faoi deara má thugann sé/sí faoi aon chuid 

den phróiseas roghnúcháin agus má mhaíonn sé/sí go bhfuil cúinsí maolaitheacha i gceist, ní dhéanfar é 

seo a mheas. San áireamh sna samplaí de chúinsí maolaitheacha a d’fhéadfadh a bheith ann tá a bheith san 

ospidéal nó má fhaigheann duine muinteartha bás. Tá an fhreagracht ar an iarrthóir go bhfeidhmíonn siad 
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chomh maith agus atá ar a gcumas. Dá bhrí sin, ní mheastar go bhfuil fadhbanna ar nós a bheith tuirseach, 

neirbhíseach, ag taisteal go dtí tástálacha/agallaimh nó torthaí/feidhmíocht a rabhthas ag súil leo nár 

baineadh amach, mar chúinsí maolaitheacha. 

MÁ DHÉANTAR CANBHASÁIL/STOCAIREACHT BEIFEAR DÍCHÁILITHE 

 

An Nós Imeachta Iarratais  
 
Ba chóir na hiarratais a dhéanamh tríd an bhfoirm atá ar fáil ar Folúntais – An Chomhairle 

Mhúinteoireachta a chomhlánú. Ní mór gach cuid den fhoirm a chomhlánú ina hiomláine. Nuair atá 

d’iarratas comhlánaithe agat ní mór duit Curriculum Vitae cuimsitheach agus Foirm na bPríomhrudaí atá 

Bainte Amach a chur ar ríomhphost chuig: 

Seán McDonagh 

Comhpháirtí 

Lansdowne Executive Search Limited,  

(e) sean.mcdonagh@lansdownesearch.ie 

Nó le haghaidh comhrá faoi rún cuir glaoch ar Sheán ar +353 87 796 1062 

 

Tabhair faoi deara le do thoil: 

• Ní mór d’iarrthóirí doiciméad AMHÁIN a chur isteach i bhformáid MS Word ina bhfuil CV agus 

foirm na bPríomhrudaí atá Bainte Amach le chéile.   

• Ní mór don doiciméad a bheith CLÓSCRÍOFA. Ní ghlacfar le foirmeacha lámhscríofa.  

• Ní mór gach ceist a fhreagairt. 

• Is féidir na boscaí a mhéadú de réir mar is gá – cloígh le riachtanais uaslíon na bhfocal le do thoil. 

• Léigh sonraíocht an phoist le do thoil (Leathanaigh 3-6 den Leabhrán Eolais seo) ina bhfuil an t-

eolas ábhartha faoi riachtanais an phoist seo.  

• Is fostóir comhionannas deiseanna í an Chomhairle Mhúinteoireachta. Déantar earcaíocht ar 

phoist laistigh den Chomhairle Mhúinteoireachta ar bhonn fiúntais mar a dhéantar measúnú 

orthu i rith an phróisis earcaíochta. 

• Tabhair faoi deara, má fhágtar amach aon chuid nó cuid de na doiciméid iarratais atá iarrtha nó má 

tá an formáidiú mícheart ann, mar atá leagtha amach thíos, léireofar go bhfuil an t-iarratas 

neamhchomhlánaithe. 

• Ní dhéanfar iarratais dhéanacha ná neamhchomhlánaithe a mheas. 

 

 

 

 

https://www.teachingcouncil.ie/en/about-us1/vacancies-/
https://www.teachingcouncil.ie/en/about-us1/vacancies-/
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Próiseas an Chomórtais 

An Dáta Deiridh 

Ní mór d’iarratas a bheith curtha isteach ar ríomhphost tráth nach déanaí ná 5.00pm Dé hAoine an 19ú 

Lúnasa 2022 

Mura bhfaigheann tú admháil go bhfuarthas d’iarratas laistigh de 5 lá oibre ón iarratas a dhéanamh, téigh 

i dteagmháil le Sean McDonagh, Lansdowne Executive Search, le do thoil. 

Ní ghlacfar le hiarratais tar éis an dáta deiridh. 

Ba chóir d’iarrthóirí bheith ar fáil ar an dáta/ na dátaí a shonraíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta agus 

ba chóir dóibh a chinntiú go bhfuil na sonraí teagmhála atá sonraithe ar an bhfoirm iarratais i gceart 

 

Amchlár an Phróisis Earcaíochta 

Dáta deiridh le haghaidh iarratas 
Dé hAoine,                                  

an 19ú Lúnasa 2022 

Scagadh Cáilitheachta (Lansdowne) 
 

Go Déanach - Lúnasa 2022 

Iarrthóirí cáilithe curtha faoi bhráid na Comhairle 
Múinteoireachta don ghearrliostú 

 

Go Luath i Mí Mheán 
Fómhair 2022 

An chéad chéim de na hagallaimh (An Chomhairle 
Mhúinteoireachta)  

 

Lár Mhí Mheán Fómhair 
2022 

An chéim deiridh de na hagallaimh (An Chomhairle 
Mhúinteoireachta) 

 

Go Déanach i Mí Mheán 
Fómhair 2022 

Tairiscint tugtha don iarratasóir a n-éiríonn leis/léi  
Go Déanach i Mí Mheán 
Fómhair / Go Luath i Mí 
Deireadh Fómhair 2022 
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Aguisín 1 

Foirm na bPríomhrudaí atá Bainte Amach 

 

Roinn 1 – SONRAÍ PEARSANTA 

Céadainm: Sloinne: 

  

Seoladh Baile: Seoladh Comhfhreagrais: (más ceann difriúil é) 

  

Uimhir Fóin sa Bhaile: Uimhir Fóin Phóca: Éirchód: 

   

Seoladh ríomhphoist: (is é seo an príomh-mhodh cumarsáide) 

 

 

Roinn 2 – RÁITEAS OIRIÚNACHTA 

Tabhair breac-chuntas le do thoil maidir le conas a chomhlíonann tú na riachtanais riachtanacha mar atá 

leagtha amach sa Leabhrán Eolais d’Iarrthóirí (400 focal ar a mhéad) 
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Roinn 3 – INNIÚLACHTAÍ 

Do gach inniúlacht, leag amach go hachomair cad a mheasann tú atá mar dhea-shampla den chaoi ar léirigh 
tú príomhláidreachtaí agus príomhscileanna sna réimsí seo. Ba chóir go mbeadh cur síos gearr i do shampla 
faoi nádúr an taisc/na faidhbe, an pháirt ar leith a bhí agatsa, agus an toradh (250 focal ar a mhéad do gach 
inniúlacht).  
 
Ceannaireacht agus Treoir Straitéiseach (250 focal ar a mhéad) 

• Ag treorú na foirne, ardchaighdeáin a leagan amach, ag déileáil le haon fhadhbanna feidhmíochta agus 
ardfheidhmíocht a héascú 

• Malartú oscailte de smaointe a éascú agus atmaisféar de chumarsáid oscailte a chothú 

• Ionchur a dhéanamh chun dul i bhfeidhm ar straitéis agus polasaí Roinne / Rialtais 

• Acmhainn agus cumas a fhorbairt síos tríd an bhfoireann trí tharmligean éifeachtach 

• Cultúr d’fhoghlaim agus d’fhorbairt a fhorbairt, cóitseáil agus aiseolas tairbheach / tacúil a chur ar fáil 

• Ag treorú maidir le hullmhúchán a dhéanamh le haghaidh athruithe agus leasuithe suntasacha agus iad 
a chur i bhfeidhm 

• A bheith ag súil le forbairtí san earnáil / sa timpeallacht i gcoitinne agus ag freagairt dóibh 

• Ag comhoibriú go gníomhach le Rannóga, Eagraíochtaí agus Gníomhaireachtaí eile 

 

 

 

 

 

 

 

Breithiúnas agus Cinnteoireacht (250 focal ar a mhéad) 

• Príomhshaincheisteanna a aithint agus díriú isteach orthu nuair atáthar ag déileáil le heolas / cúinsí 
casta 

• Fíricí a chur le chéile, eolas ó bhéal agus uimhriúil a láimhsiú agus cíoradh a dhéanamh ar 
shaincheisteanna go loighciúil  

• An caidreamh idir saincheisteanna a fheiceáil agus na himpleachtaí ardleibhéil agus sochpholaitiúla a 
thuiscint go tapa 

• Réitigh soiléire ar shaincheisteanna casta a aithint 

• Gníomhú a dhéanamh, ag déanamh cinntí go pras agus misneach a bheith aige/aici coinneáil leo go dtí 
an deireadh 

• Cinntí iontaofa agus eolacha a dhéanamh, an tionchar a bhíonn acu agus na himpleachtaí a bhaineann 
leo a thuiscint 

• Ag déanamh gach iarracht chun freastal ar na saincheisteanna earnála, na gnéithe polaitiúla agus ar 
thionchar na saoránach i ngach cinneadh 
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Bainistíocht agus Torthaí a Sheachadadh (250 focal ar a mhéad) 

• Ag tionsncamh agus freagracht phearsanta a ghlacadh chun torthaí / seirbhísí a sheachadadh ina réimse 
féin 

• An straitéis agus sonraí oibríochtúla a chothromú chun freastal ar riachtanais ghnó 

• Ag bainistiú clár oibre agus tascanna iomadúla agus acmhainní a athshannadh chun athruithe san 
fhócas a bhainistiú 

• Ag baint an úsáid is fearr as acmhainní agus bearta feidhmíochta a chur i bhfeidhm chun cuspóirí a chur 
i gcrích 

• Ag cinntiú go mbaintear an úsáid is fearr as TFC agus samhlacha seachadta nua 

• Athbhreithniú criticiúil a dhéanamh ar thionscadail agus ar ghníomhaíochtaí lena chinntiú go bhfuil siad 
éifeachtach agus go gcomhlíonann siad na riachtanais Eagraíochúla 

• Ag cothú thábhacht na n-éifeachtúlachtaí, luach ar airgead agus riachtanais rialachais chorparáidigh a 
chomhlíonadh 

• Ag cinntiú go bhfuil an fhoireann ag díriú ar thosaíochtaí pleananna Gnó agus ag gníomhú dá réir, fiú 
nuair a bhíonn brú orthu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Caidreamh a Fhorbairt agus Cumarsáid (250 focal) 

• Ag labhairt agus ag scríobh ar bhealach soiléir, sothuigthe agus a mbíonn tionchar aige/aici ar chúrsaí 

• Ag éisteacht go gníomhach agus ag iarraidh meon agus dearcadh daoine eile 

• Ag bainistiú agus ag réiteach coimhlintí / easaontas ar bhealach dearfach agus tairbheach 

• Ag obair go héifeachtach laistigh den phróiseas polaitíochta, ag aithint agus ag bainistiú teannas ag 
eascairt as tuairimí éagsúla de pháirtithe leasmhara 

• Ag áitiú ar dhaoine eile, ag forbairt comhaontuithe, comhoibriú a fháil ó dhaoine eile chun eolas a fháil 
agus spriocanna a bhaint amach 

• I dteagmháil go réamhghníomhach le comhghleacaithe ag na leibhéil ar fad den eagraíocht agus i Ranna 
/ Eagraíochtaí eile agus ag cothú líonraí gairmiúla láidre 

• Ag cur tuairimí ar fáil nuair a cheapann sé/sí gur ceart é sin a dhéanamh 
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Eolas Speisialaithe, Saineolas agus Féinfhorbairt (250 focal ar a mhéad) 

• Scileanna agus saineolas a fhorbairt agus a choinneáil síos trí líon réimsí a bhaineann lena réimse agus 
aitheanta ag daoine go hinmheánach agus go seachtrach den Roinn/ Eagraíocht 

• Ag coinneáil suas chun dáta le polasaithe agus claontaí eacnamaíocha, polaitiúla agus sóisialta 
príomhrannacha, earnála, náisiúnta agus idirnáisiúnta a théann i bhfeidhm ar an ról 

• Fócas láidir a choinneáil ar an bhféinfhorbairt, ag lorg aiseolais agus deiseanna le fás a dhéanamh 
 

 

 

 

 

 

 

 

Treallús agus Tiomantas do Luachanna na Seirbhíse Poiblí (250 focal ar a mhéad) 

• Ag déanamh iarracht go leanúnach chun feidhmiú ar leibhéal ard 

• Tiomantas pearsanta don ról a léiriú, diongbháilteacht agus dianseasmhacht a choinneáil agus ag an 
am céanna cothromaíocht agus tuiscint a choinneáil maidir le cúrsaí oibre 

• Ionchur a dhéanamh go dearfach sa chlár oibre corparáideach. Duine atá iontaofa, macánta agus 
measúil go pearsanta, a dhéanann de réir mar a gheallann sé/sí 

• Ag cinntiú go bhfuil an saoránach i gcroílár na seirbhísí uile a chuirtear ar fáil, duine atá acmhainneach, 
a chuireann guaim air/ uirthi féin fiú nuair a bhíonn cúinsí dochracha nó dúshlánacha i gceist 

• Cultúr a chur chun cinn a chothaíonn na caighdeáin eitice agus ionracais is airde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ní mór gach cuid den doiciméad a líonadh isteach agus ba chóir é a chur isteach, in éineacht le CV,   

faoi 5.00pm Dé hAoine, an 19ú Lúnasa 2022 
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Aguisín 2 
 
Cuid 1 (Coinníollacha a bhaineann go sonrach leis an bpost seo) 
 
Pá 
Is é seo a leanas an scála pá:  
 

Ráta Pá Gan Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin (Gan RPP) 

€93,657 – €97,521 – €101,396 – €105,259 – €108,560 – IFS 1 €112,037 – IFS 2 €115,510 
Beidh an ráta seo i bhfeidhm más stáitseirbhíseach nó seirbhíseach poiblí a earcaíodh roimh 
an 6ú Aibreán 1995 é/í an t-iarrthóir rathúil agus nach gá dó/di ranníocaíocht phearsanta 
pinsin éigeantach a íoc. Déanfar an ráta sin a choigeartú de réir na scálaí pá leasaithe arna 
bhfoilsiú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 
 
Ráta Pá Gan Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin (Gan RPP) 

€98,593 – €102,652 – €106,732 – €110,802 – €114,272 – LSI 1 €117,928 – LSI 2 €121,586 
Beidh an ráta seo i bhfeidhm más rud é go bhfuil an duine a cheapfar ina státseirbhíseach 
nó ina s(h)eirbhíseach poiblí a earcaíodh ar an 6ú Aibreán 1995 nó ina dhiaidh agus a íocann 
ranníocaíocht phearsanta pinsin éigeantach. Déanfar an ráta sin a choigeartú de réir na 
scálaí pá leasaithe arna bhfoilsiú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 
 
*Is é atá in IFS 1, Incrimint Fadseirbhíse, i ndiaidh 3 bliana ar Uasphointe an scála  
*Is é atá in IFS 2, Incrimint Fadseirbhíse, i ndiaidh 6 bliana ar Uasphointe an scála. 
 
Nóta Tábhachtach: Níor mhiste d’iarrthóirí a nótáil gurb é íosphointe an scála an pointe 
iontrála agus nach ndéanfar caibidlíocht ina leith agus go bhféadfar an ráta íocaíochta a 
choigeartú ó am go ham i gcomhréir le beartas pá an Rialtais. Féadfar incrimintí a thabhairt 
faoi réir an post a bheith á chomhlíonadh go sásúil agus faoi réir athruithe ar na téarmaí 
agus coinníollacha a bhaineann le hincrimintí tuarastail sa Státseirbhís/ sa tSeirbhís Phoiblí 
i gcoitinne. D’fhéadfadh coinníollacha eile a bheith i bhfeidhm i gcúinsí áirithe más rud é, 
díreach roimh an gceapachán, go bhfuil an duine a cheapfar ag fónamh mar státseirbhíseach 
nó mar sheirbhíseach poiblí. Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfaí iasachtaí ar 
thréimhse seasta ó chomhlachtaí de chuid na hEarnála Poiblí a mheas. 
 
Iasachtaí  
Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfaí iasachtaí ar feadh tréimhse socraithe ó 
chomhlachtaí Earnála Poiblí eile a chur san áireamh. 
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Aguisín 3 
 
Coinníollacha Eile 
 
Promhadh:  Caithfidh an duine a cheapfar tréimhse phromhaidh a dhéanamh a mhairfidh 
ar feadh naoi mí de ghnáth. Sa chás go mbeadh seirbhís an duine a cheapfar sásúil maidir le 
sláinte, iompar, éifeachtúlacht agus feidhmíocht i gcoitinne le linn na tréimhse promhaidh, 
déanfar an ceapachán a dheimhniú. 
 
Dualgais: Beidh ar an duine a cheapfar aon dualgais a leagtar air/uirthi ó am go ham a 

chomhlíonadh, de réir mar is cuí don phost. 

Fostaíocht Sheachtrach: Post lánaimseartha é agus ní ceadmhach don duine a cheapfar a 
bheith ag gabháil d’aon chleachtas príobháideach ná a bheith bainteach le haon ghnó 
seachtrach, a chuirfeadh isteach nó a thiocfadh salach ar chomhlíonadh a c(h)uid dualgas 
oifigiúil. Caithfear soiléiriú a lorg ón mbainistíocht má bhíonn aon phointe amhrais ann 
 
Ceanncheathrú: Tá ceanncheathrú na Comhairle Múinteoireachta lonnaithe i Maigh Nuad, 
Co. Chill Dara agus beidh an post seo bunaithe ansin. Tá prótacal oibre cumaiscthe 
forbartha ag an gComhairle Mhúinteoireachta i gcomhréir leis an bPolasaí Oibre 
Cumaiscthe d’Eagraíochtaí Státseirbhíse. Is féidir le fostaithe iarratas a dhéanamh ar 
shocruithe oibre cumaiscthe i gcomhréir leis na riachtanais eagraíochtúla. 
 
Uaireanta Freastail: Beidh na huaireanta freastail seasta, le móriomlán 43 uair agus 15 
nóiméad sa tseachtain mar íosmhéid (nó 37 uair an chloig glan sa tseachtain nuair a 
bhaintear na tréimhsí scíthe/sosa as). Ní dhéanfar aon íocaíocht bhreise as freastal breise 
mar go gclúdaíonn an ráta tuarastail is iníoctha aon dliteanas freastail bhreise eisceachtúil 
a thiocfadh chun cinn ó am go chéile. Tá am solúbtha ar fáil. 
 
Saoire Bhliantúil: 33 lá an liúntas saoire bliantúil a bheidh ann. Beidh an liúntas sin faoi 
réir na ngnáthchoinníollacha a bhaineann le saoire bhliantúil a dheonú agus é bunaithe ar 
sheachtain cúig lá agus níl na gnáthlaethanta saoire poiblí san áireamh ann. 
 
Saoire Bhreoiteachta: Íocfar pá ar bhonn pro rata le linn tréimhse asláithreachta 
breoiteachta a dheimhnítear go cuí fad is nach ann d’aon fhianaise ar mhíchumas buan ó 
thaobh seirbhíse de, i gcomhréir le forálacha chiorcláin na Roinne Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe i leith saoire bhreoiteachta. 
 
Aois Liúntais agus Dul ar Scor: Tairgfear téarmaí pinsin na seirbhíse poiblí don duine a 
cheapfar mar aon le coinníollacha maidir le haois scoir i gcomhréir leis na socruithe pinsin 
sa Chomhairle Mhúinteoireachta, ag brath ar stádas an duine rathúil a cheapfar: 
 

(a) Go hiondúil, maidir le duine aonair nach bhfuil stair inphinsin roimhe sin 
aige/aici sa tSeirbhís Phoiblí sa 26 seachtaine roimh an gceapachán nó nach 
bhfuil ar shos gairme faoi láthair nó ar shaoire speisialta le/gan pá ó phost 
inphinsin sa tSeirbhís Phoiblí, beidh an duine sin ina b(h)all den Scéim Pinsean 
Seirbhíse Poiblí Aonair (an Scéim Aonair) a thosaigh ón 1 Eanáir 2013 - tagairt dó 
in Alt 10 den Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha 
eile), 2012;  
 

(b) Maidir le duine aonair atá ar iasacht, leanfaidh sé/sí de bheith ina b(h)all de 
scéim pinsean na máthaireagraíochta agus beidh an tuarastal inphinsin bunaithe 
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ar a g(h)rád substainteach .i. an grád ar a bhfuil an duine sin fostaithe ina 
m(h)áthaireagraíocht; 

 
 

(c) Maidir le duine aonair a bhí ina b(h)all de na “scéim pinsean seirbhíse poiblí a 
bhí ann cheana féin” faoi mar atá forléirithe leis an Acht um Pinsin na Seirbhíse 
Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha eile) 2012, agus nach gcáilíonn do 
bhallraíocht den Scéim Aonair, beidh gnáth-théarmaí pinsean na seirbhíse poiblí 
ag an duine sin, léiriú ar stádas iontrálaí nua nó stádas iontrálaí nach iontrálaí 
nua é/í chun críche an Achta um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha 
Ilghnéitheacha), 2004. 

 
Eolas Eile 
 
Ní bheidh an Chomhairle Mhúinteoireachta freagrach as aon chostais a aisíoc a chuireann 
iarrthóirí orthu féin. 
 
Ní bheidh sé intuigthe as duine a cheadú ar fheachtas nó cuireadh chuig agallamh a 
thabhairt dó/di, go bhfuil an Chomhairle Mhúinteoireachta sásta go gcomhlíonann an duine 
sin riachtanais an chomórtais nó nach bhfuil sé/sí dícháilithe de réir dlí ó bheith i seilbh an 
phoist ná ní dhearbhaíonn sé go ndéanfar d’iarratas a bhreithniú tuilleadh. Is fiú a nótáil, ar 
an ábhar sin, gur ort féin atá sé a chinntiú go sásaíonn tú riachtanais cháilitheachta an 
chomórtais sula dtagann tú chuig agallamh. Mura sásaíonn tú na riachtanais iontrála 
bhunriachtanacha ach go dtagann tú chuig agallamh mar sin féin, beidh tú ag dul faoi 
chaiteachas nach gá 
 
Sula molfar iarrthóir ar bith le bheith ceaptha sa phost seo, déanfaidh an Chomhairle 
Mhúinteoireachta gach fiosrú a mheastar atá riachtanach chun oiriúnacht an iarrthóra a 
dheimhniú. Ní féidir cinneadh deiridh a dhéanamh go dtí go mbeidh gach céim den 
phróiseas earcaíochta curtha i gcrích go hiomlán, ná ní féidir a mheas ná tátal a bhaint as 
go bhfuil cinneadh den sórt sin déanta. 
 
Má tharlaíonn sé go ndiúltaíonn an duine a mholtar don cheapachán, nó má tharlaíonn sé, 
tar éis dó/di glacadh leis, go scarann sé/sí leis an tairiscint, féadfaidh an Chomhairle 
Mhúinteoireachta, dá rogha féin, duine eile a roghnú agus moladh a dhéanamh go gceapfaí 
é/í, bunaithe ar thorthaí an phróisis roghnaithe seo. 
 
Rúndacht 
Faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014, caithfear leis na hiarratais faoi rún 
go huile is go hiomlán. 
 
Imréiteach Slándála 
Is féidir go lorgófar grinnfhiosrúchán agus/nó imréiteach na bpóilíní i leith daoine aonair atá 
á mbreithniú lena gceapadh. Beidh ar an iarratasóir foirm Ghrinnfhiosrúcháin de chuid an 
Gharda Síochána a chomhlánú agus a chur ar ais, má tá breithniú á dhéanamh air/uirthi le 
haghaidh ceapacháin. Seolfar an t-iarratas grinnfhiosrúcháin chuig an mBiúró Náisiúnta 
Grinnfhiosrúcháin chun seiceálacha slándála a dhéanamh ar na seoltaí ar fad ag a raibh siad 
ina gcónaí. I gcás duine nach n-éiríonn leis/léi, déanfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta 
an fhaisnéis sin a scriosadh. 
 
Má dhéantar an t-iarratasóir a bhreithniú ar ball le haghaidh poist eile, beidh air/uirthi an 
fhaisnéis sin a chur ar fáil an athuair. 
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Má mheastar go bhfuil iarrthóireacht tarraingthe siar 
Iarrthóirí nach dtagann chuig an agallamh nuair a iarrann an Chomhairle Mhúinteoireachta 
é agus áit a mbíonn sé de dhíth ar an gComhairle Mhúinteoireachta, nó nach dtugann don 
Chomhairle, nuair a iarrtar í, cibé fianaise a éilíonn an Chomhairle maidir le gné ábhartha ar 
bith dá n-iarrthóireacht, ní bheidh aon éileamh acu ar a mbreithniú feasta. 
 
Aiseolas faoin bpróiseas 
Cuirfear aiseolas ar fáil ar iarratas i scríbhinn. Ba cheart iarratas dá leithéid a dhéanamh 
taobh istigh de 5 lá oibre i ndiaidh a bheith curtha ar an eolas faoi chinneadh na Comhairle. 
 
Próiseas Athbhreithnithe  
Dá mbeadh iarrthóir míshásta le gníomh nó le cinneadh maidir lena (h)iarratas ar 
cheapachán, féadfaidh sé/sí scríobh chuig recruitment@teachingcouncil.ie, agus an bonn 
a leagan amach faoina bhfuil athbhreithniú á lorg aige/aici. Caithfear an t-iarratas a 
dhéanamh taobh istigh de 5 lá oibre i ndiaidh fógra a bheith faighte faoin gcinneadh maidir 
lena (h)iarratas. Déanfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta an t-athbhreithniú seo. 
 
Oibleagáidí na nIarrthóirí 

Níor mhiste d’iarrthóirí a nótáil go ndícháileofar iad as stocaireacht/canbhasáil, agus gurb 
é an toradh air sin go bhfágfar as an bpróiseas iad. 
 
Níor chóir d’iarrthóirí: 

• eolas bréagach a chur ar fáil go feasach ná gan smaoineamh 

• duine ar bith a chanbhasáil le mealladh nó gan mhealladh 

• aon chur isteach a dhéanamh ar an bpróiseas nó cur as dó ar bhealach ar bith 
 

Ní ceadmhach do thríú páirtí iarrthóir a phearsanú ag céim ar bith den phróiseas. Aon duine 
a sháraíonn na forálacha thuas nó a chuidíonn le duine eile na forálacha thuas a shárú, 
beidh sé/sí ciontach i gcion. Duine a fhaightear ciontach i gcion, féadfar fíneáil/ nó 
príosúnacht a ghearradh air/uirthi. 
 
Chomh maith leis sin, más rud é go bhfuil/raibh an duine a fhaightear ciontach i gcion ina 
(h)iarrthóir i bpróiseas earcaíochta, ansin: 

• más rud é nár ceapadh an t-iarrthóir i bpost, déanfar é/í a dhícháiliú mar iarrthóir; 
agus 

• más rud é gur ceapadh an t-iarrthóir i ndiaidh an phróisis earcaíochta atá i gceist, 
forghéillfidh sé/sí an ceapachán sin. 

 
An tAcht um Chosaint Sonraí 2018 
Nuair a fhaightear d’iarratas, cruthaímid taifead i d’ainm, ina mbeidh cuid mhór den eolas 
pearsanta a chuir tú ar fáil. Eolas den sórt sin a choinnítear, tá sé faoi réir na gceart agus na 
n-oibleagáidí atá leagtha amach san Acht um Chosaint Sonraí agus sa Rialachán Ginearálta 
maidir le Cosaint Sonraí (RGCS). Chun iarratas a dhéanamh faoin Acht um Chosaint Sonraí 
2018 nó faoi RGCS 2018, seol d’iarratas i scríbhinn le do thoil chuig dpo@teachingcouncil.ie  
 

Cinntigh le do thoil go dtugann tú cuntas chomh mion agus is féidir ar na taifid atá á lorg 
agat ionas go mbeimid in ann an taifead ábhartha a aithint. Asbhaintear míreanna áirithe 
eolais, nach bhfuil sonrach d’aon duine aonair ar leith, as na taifid chun críche staitistiúla. 
 

mailto:recruitment@teachingcouncil.ie
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