
                        
 
TIONSCADAIL FOCLÓIREACHTA FHORAS NA GAEILGE 
Is mian le Foras na Gaeilge painéal de dhaoine cáilithe a chur ar bun chun seirbhísí éagsúla san fhoclóireacht a sholáthar. 
Pacáistí oibre ar conradh a bheidh i gceist, a mbeidh tréimhsí gearra ag gabháil leo; is obair ar bhonn páirtaimseartha a bheas i 
gceist sna pacáistí oibre. 
Is ó Shamhain 2015 go dtí Deireadh Fómhair 2018 an tréimhse atá ag gabháil leis an bpainéal. 
 
Is iad seo a leanas na príomhthascanna a bheidh i gceist: 
 
• Comhaid fuaime as canúintí éagsúla a thras-scríobh; 

• Scanadh, léamh profaí agus glantachán a dhéanamh ar théacsanna atá le cur le Nua-Chorpas na Gaeilge; 

• Foinsí a ghrinnléamh, chun sainliostaí focal agus téarmaí a scagadh amach astu; 

• Léamh profaí agus seiceálacha ríomhscagtha a dhéanamh ar ábhar foclóireachta; 

• Comhaid ghramadaí do cheannfhocail Ghaeilge a chruthú agus a phrofléamh; 

• Réamheagarthóireacht a dhéanamh ar iontrálacha simplí foclóireachta; 
 
Is iad seo a leanas na critéir riachtanacha is gá do na hiarrthóirí a chomhlíonadh: 
 
• Ardlíofacht sa Ghaeilge; 

• Ardchruinneas scríofa sa Ghaeilge; 

• Saineolas ar cheann amháin nó níos mó de mhórchanúintí na Gaeilge; 

• Ardtuiscint ar ghramadach na Gaeilge; 

• Ardtuiscint ar an téarmaíocht oifigiúil; 

• Ardscileanna ríomhaireachta. 
 
 
Critéir inmhianaithe: 
• Cáilíocht tríú leibhéil nó a hiontamhail sa Ghaeilge; 

• Gaeilge ó dhúchas; 

• Taithí i réimse an aistriúcháin; 

• Taithí eagarthóireachta; 

• Taithí i réimse na foclóireachta; 

• Taithí ar úsáid na gcorpas mar uirlisí taighde; 

• Taithí ar úsáid feidhmchláir scríofa foclóra; 

• Freastal déanta ar chúrsa oiliúna san fhoclóireacht; 

• Taithí ar úsáid Excel. 
 
 
Is ar bhonn pacáistí oibre a íocfar baill an phainéil, agus beidh an íocaíocht in aghaidh an phacáiste bunaithe ar an ráta cuí in 
aghaidh cion uaire socraithe d’obair. Is ráta de €13 - €16 in aghaidh na huaire a bheas ag gabháil leis na tascanna, ag brath ar 
chastacht agus ar dheacracht na dtascanna aonair. 
Is féidir an obair a chur i gcrích ó chian, ach iarrfar ar bhaill an phainéil na tascanna oibre a chur i gcrích in oifigí an Fhorais in 
amanna. 
 
Más spéis leat bheith ar an phainéal seo, ní mór duit iarratas a sheoladh chugainn. Tá an fhoirm iarratais, móide bileog eolais ar 
fáil ar www.teanglann.ie. 
Is le hiarratais leictreonacha amháin a ghlacfar, agus tá siad le seoladh chuig focloir@forasnagaeilge.ie, le “Painéal 2015” mar 
ábhar. Beidh sé de dhiscréid ag Foras na Gaeilge iarrthóirí a chur faoi scrúdú agus/nó faoi agallamh. 
  
 

SPRIOCDHÁTA: Ba chóir go mbeadh na foirmeacha comhlánaithe istigh faoi 5.00 p.m. Dé Luain, 2 Samhain 2015 

 
 

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus fáiltímid roimh iarratais ó iarrthóirí a 
bhfuil na cáilíochtaí cuí acu, beag beann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar 
dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil 
cleithiúnaithe acu. Is ar bhonn fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas. 

Proficiency in the Irish language, both written 
and oral, is an essential requirement for the 
above panel. 
 

 


