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AAVVVVIISSOO  DDII  SSEELLEEZZIIOONNEE  PPUUBBBBLLIICCAA  PPEERR  IILL  CCOONNFFEERRIIMMEENNTTOO  DDII  UUNN  IINNCCAARRIICCOO  

DDIIRRIIGGEENNZZIIAALLEE  AA  TTEEMMPPOO  DDEETTEERRMMIINNAATTOO  EEXX  AARRTT..  111100  CCOOMMMMAA  11  DD..LLGGSS..  226677//22000000  --  

FFUUNNZZIIOONNII  DDII  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE    

AARREEAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA,,  AAFFFFAARRII  GGEENNEERRAALLII  EEDD  IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLII  

  

  

VViissttaa  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  SSeeggrreettaarriioo  ccoommuunnaallee  ddii  aavvvviioo  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  ppeerr  llaa  ccooppeerrttuurraa  ddii  uunn  ppoossttoo  ddii  

ddiirriiggeennttee  eexx  aarrtt..  111100  ccoommmmaa  11  DD  LLggss..  226677//22000000;;  

  

RRiicchhiiaammaattoo  lloo  SSttaattuuttoo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  CCoorrnnoo  ddii  RRoossaazzzzoo,,  aarrtt..  3388;;  

  

VViissttoo  ll''aarrtt..  1133  ddeellllaa  LL..RR..  2244//22000099;;  

  

VViissttoo  iill  RReeggoollaammeennttoo  ppeerr  ll''oorrddiinnaammeennttoo  ddeeggllii  uuffffiiccii  ee  ddeeii  sseerrvviizzii  aapppprroovvaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddii  GGiiuunnttaa  

CCoommuunnaallee  nn..  8833  ddeell  3300..66..22000033  ee  ss..mm..ii..;;    

  

IIll  SSEEGGRREETTAARRIIOO  

rreennddee  nnoottoo  cchhee  

  

  èè  iinnddeettttaa  uunnaa  sseelleezziioonnee  ppuubbbblliiccaa,,  ffiinnaalliizzzzaattaa  aall  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeellll''iinnccaarriiccoo  ddii  RReessppoonnssaabbiillee  ddii  sseerrvviizziioo  

eexx  aarrtt..  111100,,  ccoommmmaa  11,,  DD..  LLggss..  226677//22000000  ccoonn  ccoonnttrraattttoo  ddii  ddiirriittttoo  pprriivvaattoo  ppeerr  iill  CCoommuunnee  DDii  CCoorrnnoo  DDii  

RRoossaazzzzoo,,  

    

  ll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ggaarraannttiissccee  ppaarriittàà  ee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  ttrraa  uuoommiinnii  ee  ddoonnnnee  ppeerr  ll''aacccceessssoo  aallll''iimmppiieeggoo  ee  

iill  ttrraattttaammeennttoo  ssuull  llaavvoorroo..    

  

LLaa  pprroocceedduurraa  ssii  ccoonncclluuddeerràà  ccoonn  ll''iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeell  ssooggggeettttoo  rriitteennuuttoo  mmaaggggiioorrmmeennttee  iiddoonneeoo  aallll’’iinnccaarriiccoo  ddaa  

rriiccoopprriirree  ee  nnoonn  ccoonn  ll''aattttrriibbuuzziioonnee  ddii  uunn  ppuunntteeggggiioo..    

  

  

AARRTT..  11  --  OOGGGGEETTTTOO  EE  DDUURRAATTAA  DDEELLLL''IINNCCAARRIICCOO  

  

LL''iinnccaarriiccoo  vviieennee  ccoonnffeerriittoo  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  111100  ccoommmmaa  11  ddeell  DD..LLggss..  226677//22000000,,  ccoonn  ccoonnttrraattttoo  ddii  llaavvoorroo  ddii  

ddiirriittttoo  pprriivvaattoo  iinnddiivviidduuaallee,,  ddeellllaa  dduurraattaa  pprreessuunnttaa  ddii  mmeessii  1122  oovvvveerroo  ffiinnoo  aall  rriieennttrroo  iinn  sseerrvviizziioo  ddeell  ttiittoollaarree  ddii  

PPOO  iinn  aassppeettttaattiivvaa  ee  ccoommuunnqquuee  nnoonn  oollttrree  llaa  ccoonncclluussiioonnee  ddeell  mmaannddaattoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ddeell  SSiinnddaaccoo  ppeerr  llaa  

ccooppeerrttuurraa  ddeellllaa  ffiigguurraa  ddii  RReessppoonnssaabbiillee  aarreeaa  aammmmiinniissttrraattiivvaa,,  aaffffaarrii  ggeenneerraallii  ee  iissttiittuuzziioonnaallii  ee  VViicceesseeggrreettaarriioo,,  ccuuii  

vveerrrràà  aasssseeggnnaattaa  llaa  PPOO  ddeellll’’aarreeaa  ssuuddddeettttaa..  

LLee  ccoommppeetteennzzee  rriicchhiieessttee  ssoonnoo  llee  sseegguueennttii::    

--  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ttiippiicchhee  aattttrriibbuuiittee  ddaallll''oorrddiinnaammeennttoo  aallllaa  ffiigguurraa  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  aarreeaa  

aammmmiinniissttrraattiivvaa,,  aaffffaarrii  ggeenneerraallii  ee  iissttiittuuzziioonnaallii;;    

--  ccoonnoosscceennzzaa  aapppprrooffoonnddiittaa  ddeellllee  mmaatteerriiee  aammmmiinniissttrraattiivvee  ee  ccoonnttaabbiillii  ccoonnnneessssee  aalllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellll''iinnccaarriiccoo;;    

--  ccaappaacciittàà  ddii  ccoommpprreennssiioonnee  ee  rriissoolluuzziioonnee  ddeeii  pprroobblleemmii  eedd  oorriieennttaammeennttoo  aall  rriissuullttaattoo;;    
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--  ccaappaacciittàà  rreellaazziioonnaallee::    

IIll  ttrraattttaammeennttoo  eeccoonnoommiiccoo  ppeerr  ll''iinnccaarriiccoo  èè  ppaarrii  aa  qquueelllloo  ddii  uunn  ddiippeennddeennttee  iinnqquuaaddrraattoo  nneellllaa  ccaatteeggoorriiaa  DD  

ppoossiizziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  DD33  mmaaggggiioorraattoo  ddii  uunn’’iinnddeennnniittàà  ddii  ppoossiizziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ffiissssaattaa  iinn  €€  1100..335500,,0000  aannnnuuii,,  

oollttrree  aaggllii  oonneerrii  aa  ccaarriiccoo  ddeellll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..  SSuullllee  ssoommmmee  ccoorrrriissppoossttee  ggrraavveerraannnnoo  ggllii  oonneerrii  aa  ccaarriiccoo  ddeell  

ddiippeennddeennttee..    

IIll  rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo  ssaarràà  rreeggoollaattoo  ddaa  uunn  ccoonnttrraattttoo  iinnddiivviidduuaallee  ddii  llaavvoorroo  ddii  ddiirriittttoo  pprriivvaattoo  ee,,  ppeerr  qquuaannttoo  nnoonn  iinn  

eessssoo  pprreevviissttoo,,  ddaall  ccooddiiccee  cciivviillee..    

PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  iill  ttrraattttaammeennttoo  pprreevviiddeennzziiaallee  vveerrrràà  ccuurraattaa  ll''iissccrriizziioonnee  aallll''IINNPPSS  ((eexx  ggeessttiioonnee  IINNPPDDAAPP))  nneell  

rriissppeettttoo  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee..  

  

AARRTT..  22  --  RREEQQUUIISSIITTII  PPEERR  LL''AAMMMMIISSSSIIOONNEE  

  

PPeerr  eesssseerree  aammmmeessssii  aallllaa  sseelleezziioonnee,,  ggllii  aassppiirraannttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinn  ppoosssseessssoo  ddeeii  sseegguueennttii  rreeqquuiissiittii  ggeenneerraallii::  

  CCiittttaaddiinnaannzzaa  iittaalliiaannaa..  SSoonnoo  eeqquuiippaarraattii  aaii  cciittttaaddiinnii  ggllii  iittaalliiaannii  nnoonn  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  RReeppuubbbblliiccaa..  

PPoossssoonnoo  aallttrreessìì  ppaarrtteecciippaarree  ttuuttttii  ii  ssooggggeettttii  cchhee  rriieennttrraannoo  nneellllee  ccoonnddiizziioonnii  ssttaabbiilliittee  ddaall  vviiggeennttee  aarrtt..  3388  

ddeell  DD..  LLggss,,  nn..  116655//22000011  ee  ddeell  DD..PP..CC..MM..  nn..  117744  ddeell  0077..0022..11999944,,  ppuurrcchhéé  iinn  ppoosssseessssoo  ddii  aaddeegguuaattaa  

ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllaa  lliinngguuaa  iittaalliiaannaa;;    

  eettàà  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  qquueellllaa  pprreevviissttaa  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  ppeerr  iill  ccoonnsseegguuiimmeennttoo  ddeellllaa  ppeennssiioonnee  ddii  

vveecccchhiiaaiiaa;;    

  ppoossiizziioonnee  rreeggoollaarree  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  lleevvaa  ppeerr  ii  cciittttaaddiinnii  ssooggggeettttii  aa  ttaallee  oobbbblliiggoo;;    

  aasssseennzzaa  ddii  ccoonnddaannnnee  ppeennaallii  ppeerr  rreeaattii  cchhee  iimmppeeddiissccoonnoo,,  aaii  sseennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii,,  llaa  

ccoossttiittuuzziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  ddii  iimmppiieeggoo  ccoonn  uunnaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee;;    

  nnoonn  eesssseerree  ssttaattoo  lliicceennzziiaattoo  oo  ddeessttiittuuiittoo  oo  ddiissppeennssaattoo  ddaallll''iimmppiieeggoo  pprreessssoo  uunnaa  PPuubbbblliiccaa  

AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..  NNoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aammmmeessssii  aallllaa  sseelleezziioonnee  ccoolloorroo  ii  qquuaallii  ssiiaannoo  ssttaattii  lliicceennzziiaattii  ppeerr  

ppeerrssiisstteennttee  iinnssuuffffiicciieennttee  rreennddiimmeennttoo,,  oovvvveerroo  ssiiaannoo  ssttaattii  lliicceennzziiaattii  ppeerr  ggiiuussttaa  ccaauussaa  oo  ppeerr  ggiiuussttiiffiiccaattoo  

mmoottiivvoo  ssooggggeettttiivvoo  ddaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  oovvvveerroo  ssiiaannoo  ssttaattii  ddiicchhiiaarraattii  ddeeccaadduuttii  ddaa  uunn  

iimmppiieeggoo  ppuubbbblliiccoo  ppeerr  aavveerr  ccoonnsseegguuiittoo  ll''iimmppiieeggoo  sstteessssoo  mmeeddiiaannttee  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  ddooccuummeennttii  ffaallssii  oo  

vviizziiaattii  ddaa  iinnvvaalliiddiittàà  nnoonn  ssaannaabbiillee;;    

  nnoonn  eesssseerree  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ddii  iinnccoommppaattiibbiilliittàà  oo  iinnccoonnffeerriibbiilliittàà  ddii  ccuuii  aall  DD..  LLggss..  nn..  3399//22001133  ee  ss..mm..ii..    

  

OOllttrree  aaii  rreeqquuiissiittii  ggeenneerraallii  ddii  ccuuii  ssoopprraa,,  ii  ccaannddiiddaattii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinn  ppoosssseessssoo  ddeeii  sseegguueennttii  rreeqquuiissiittii  ssppeecciiffiiccii::    

  

  ppoosssseessssoo  ddeell  sseegguueennttee  ttiittoolloo  ddii  ssttuuddiioo::  llaauurreeaa  iinn  ggiiuurriisspprruuddeennzzaa,,  eeccoonnoommiiaa  ee  ccoommmmeerrcciioo  oo  sscciieennzzee  

ppoolliittiicchhee  oovvvveerroo  llaauurreeaa  eeqquuiippoolllleennttee  sseeccoonnddoo  llaa  vviiggeennttee  nnoorrmmaattiivvaa,,  ccoonnsseegguuiittee  sseeccoonnddoo  ll''oorrddiinnaammeennttoo  

uunniivveerrssiittaarriioo  aannttee  rriiffoorrmmaa  ddii  ccuuii  aall  DDMM  550099//11999999,,  ooppppuurree  uunnaa  ddeellllee  llaauurreeee  ssppeecciiaalliissttiicchhee  oo  mmaaggiissttrraallii  

eeqquuiippaarraattee,,  sseeccoonnddoo  llaa  ttaabbeellllaa  aalllleeggaattaa  aall  DDeeccrreettoo  IInntteerrmmiinniisstteerriiaallee  99  lluugglliioo  22000099,,  ppuubbbblliiccaattaa  ssuullllaa  

GGaazzzzeettttaa  UUffffiicciiaallee  ddeell  77  oottttoobbrree  22000099,,  nn..  223333;;    

  

  eessppeerriieennzzaa  pprrooffeessssiioonnaallee,,  aalltteerrnnaattiivvaammeennttee::    

  

--  oo  aavveerr  ssvvoollttoo  ffuunnzziioonnii  ddiirriiggeennzziiaallii  aattttiinneennttii  aallll''aarreeaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  iinn  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ppuubbbblliicchhee,,  ppuubbbblliiccii  oo  

pprriivvaattii  ppeerr  aallmmeennoo  55  aannnnii;;    

  

--  oo  eesssseerree  ddiippeennddeennttii  ddii  rruuoolloo  ccaatt..  DD  iinn  uunnaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ccoonn  aallmmeennoo  55  aannnnii  ddii  sseerrvviizziioo  nneell  

sseettttoorree  aammmmiinniissttrraattiivvoo;;    

  

--  oo  aavveerr  ccoonnsseegguuiittoo  uunnaa  ppaarrttiiccoollaarree  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ccuullttuuaallee  ee  sscciieennttiiffiiccaa  ddeessuummiibbiillee  

ddaallll''iinnddeeffeettttiibbiillee  ffoorrmmaazziioonnee  uunniivveerrssiittaarriiaa  ee  ppoosstt--uunniivveerrssiittaarriiaa,,  ddaa  ppuubbbblliiccaazziioonnii  sscciieennttiiffiicchhee;;    

  

--  oo  eesssseerree  ssooggggeettttii  cchhee  pprroovveennggoonnoo  ddaaii  sseettttoorrii  ddeellllaa  rriicceerrccaa,,  ddeellllaa  ddoocceennzzaa  uunniivveerrssiittaarriiaa,,  ddeellllee  mmaaggiissttrraattuurree  ee  

ddeeii  rruuoollii  ddeeggllii  aavvvvooccaattii  ee  pprrooccuurraattoorrii  ddeelllloo  SSttaattoo..  

    

  ppaatteennttee  ddii  gguuiiddaa  ddii  ccaatteeggoorriiaa  BB,,  nnoonn  ssooggggeettttaa  aa  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddii  rreevvooccaa  ee//oo  ssoossppeennssiioonnee,,  iinn  ccoorrssoo  ddii  

vvaalliiddiittàà;;    
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  bbuuoonnaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellll''uussoo  ddeellllee  aappppaarreecccchhiiaattuurree  ee  ddeellllee  aapppplliiccaazziioonnii  iinnffoorrmmaattiicchhee  ppiiùù  ddiiffffuussee,,  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree  ddeell  ppaacccchheettttoo  MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee..    

  

II  ttiittoollii  ddii  ssttuuddiioo  ccoonnsseegguuiittii  aallll''eesstteerroo  ddoovvrraannnnoo  aavveerree  ootttteennuuttoo  ll''eeqquuiippoolllleennzzaa  aa  ccoorrrriissppoonnddeennttii  ttiittoollii  iittaalliiaannii  oo  

ccoommuunnqquuee  eesssseerree  ssttaattii  rriiccoonnoosscciiuuttii  vvaalliiddii  ddaallllee  ccoommppeetteennttii  aauuttoorriittàà..    

  

TTuuttttii  ii  rreeqquuiissiittii  ssoopprraa  eelleennccaattii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ppoosssseedduuttii  aallllaa  ddaattaa  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ddii  

ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  sseelleezziioonnee..    

  

AAll  ffiinnee  ddeellll''aacccceessssoo  aall  ppoossttoo  ddii  llaavvoorroo  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  aavvvviissoo,,  èè  ggaarraannttiittaa  llaa  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  ttrraa  uuoommoo  ee  

ddoonnnnaa  ((DD..  LLggss  nn..  119988//22000066))..    

  

AARRTT..  33  --  MMOODDAALLIITTAA''  DDll  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDOOMMAANNDDAA  

  

LLaa  ddoommaannddaa  ddii  aammmmiissssiioonnee  aallllaa  sseelleezziioonnee,,  rreeddaattttaa  sseeccoonnddoo  lloo  sscchheemmaa  aalllleeggaattoo  aall  pprreesseennttee  bbaannddoo,,  ddoovvrràà  

eesssseerree  iinnddiirriizzzzaattaa  aa::    

  

CCoommuunnee  ddii  CCoorrnnoo  ddii  RRoossaazzzzoo,,  PPiiaazzzzaa  DDiivviissiioonnee  JJuulliiaa,,  11,,  3333004400  CCoorrnnoo  ddii  RRoossaazzzzoo  ((UUDD))  

  

ee  ddoovvrràà  ppeerrvveenniirree  eennttrroo  llee  oorree  1122::0000  ddii  vveenneerrddìì  1111  mmaaggggiioo  22001188..  

LLaa  ddoommaannddaa  ssaarràà  ccoonnssiiddeerraattaa  aammmmiissssiibbiillee  eesscclluussiivvaammeennttee  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  ppeerrvveennggaa  eennttrroo  iill  ssuuddddeettttoo  

tteerrmmiinnee  aallll''uuffffiicciioo  PPrroottooccoolllloo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  CCoorrnnoo  ddii  RRoossaazzzzoo,,  ssaallvvee  llee  pprreessccrriizziioonnii  ppaarrttiiccoollaarrii  ddii  sseegguuiittoo  

rriippoorrttaattee;;  aaii  ffiinnii  ddeellll''aacccceerrttaammeennttoo  ddeell  rriissppeettttoo  ddeell  tteerrmmiinnee  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ffaarràà  ffeeddee  uunniiccaammeennttee  iill  ttiimmbbrroo  

ddeellll''UUffffiicciioo  PPrroottooccoolllloo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  CCoorrnnoo  ddii  RRoossaazzzzoo  ccoonn  ll''aatttteessttaazziioonnee  ddeell  ggiioorrnnoo  ee  ddeellll''oorraa  ddeellll''aarrrriivvoo..  

LL''iinnoollttrroo  ddeellllaa  ddoommaannddaa  èè  aa  ccoommpplleettoo  eedd  eesscclluussiivvoo  rriisscchhiioo  ddeell  ccaannddiiddaattoo..    

  

SSaarraannnnoo  ccoonnssiiddeerraattee  vvaalliiddee  aanncchhee::    

  llee  ddoommaannddee  ppeerrvveennuuttee  aa  mmeezzzzoo  ddeell  sseerrvviizziioo  ppoossttaallee  ccoonn  rraaccccoommaannddaattaa  AARR..::  iinn  ttaall  ccaassoo  ffaarràà  ffeeddee  llaa  

ddaattaa  ddeell  ttiimmbbrroo  ddeellll''UUffffiicciioo  PPoossttaallee  aacccceettttaannttee  ee  ccoommuunnqquuee  ddoovvrraannnnoo  ppeerrvveenniirree  aallll''UUffffiicciioo  PPrroottooccoolllloo  

eennttrroo  55  ggiioorrnnii,,  nnaattuurraallii  ee  ccoonnsseeccuuttiivvii,,  ddaall  tteerrmmiinnee  ssuuiinnddiiccaattoo;;    

  ttrraammiittee  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  cceerrttiiffiiccaattaa  ((PPEECC))  aall  sseegguueennttee  iinnddiirriizzzzoo::  

ccoommuunnee..ccoorrnnooddiirroossaazzzzoo@@cceerrttggoovv..ffvvgg..iitt  aalllleeggaannddoo  llaa  ssccaannssiioonnee  iinn  ffoorrmmaattoo  PPDDFF  ddeellll''oorriiggiinnaallee  ddeellllaa  

ddoommaannddaa  ddeebbiittaammeennttee  ccoommppiillaattaa  ee  ssoottttoossccrriittttaa  ddaall  ccaannddiiddaattoo  ccoonn  ffiirrmmaa  aauuttooggrraaffaa,,  uunniittaammeennttee  aallllaa  

ssccaannssiioonnee  ddeellll''oorriiggiinnaallee  ddii  uunn  vvaalliiddoo  ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà;;    

  ttrraammiittee  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  cceerrttiiffiiccaattaa  ((PPEECC))  aall  sseegguueennttee  iinnddiirriizzzzoo::  

ccoommuunnee..ccoorrnnooddiirroossaazzzzoo@@cceerrttggoovv..ffvvgg..iitt  aalllleeggaannddoo  llaa  ddoommaannddaa,,  ddeebbiittaammeennttee  ccoommppiillaattaa,,  ssoottttoossccrriittttaa  

ddaall  ccaannddiiddaattoo  ccoonn  ffiirrmmaa  ddiiggiittaallee  iinn  ffoorrmmaattoo  PPDDFF//  PP77MM  oo  eeqquuiivvaalleennttee..  

  

SSii  pprreecciissaa  cchhee  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  iill  ccaannddiiddaattoo  sscceellggaa  ddii  pprreesseennttaarree  llaa  ddoommaannddaa  ttrraammiittee  PPEECC,,  ccoommee  ssoopprraa  ddeessccrriittttoo,,  

iill  tteerrmmiinnee  uullttiimmoo  ddii  iinnvviioo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ccaannddiiddaattoo  sstteessssoo,,  aa  ppeennaa  ddii  eesscclluussiioonnee,,  rreessttaa  ffiissssaattoo  nneellllee  oorree  2244..0000  ddeell  

tteerrmmiinnee  ssuu  iinnddiiccaattoo..  IInn  ttaall  ccaassoo  ffaa  ffeeddee  llaa  ddaattaa  ddeellllaa  rriicceevvuuttaa  ddii  aacccceettttaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ggeessttoorree  ddii  ppoossttaa  

cceerrttiiffiiccaattaa  ddeell  mmiitttteennttee..    

  

LLaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  nnoonn  èè  ssooggggeettttaa  aallll''aauutteennttiiccaazziioonnee..    

  

AAllllaa  ddoommaannddaa  ddoovvrràà  eesssseerree  aalllleeggaattaa::    

  

--  ccooppiiaa  ffoottoossttaattiiccaa  ddii  uunn  vvaalliiddoo  ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà  ddeell  ssoottttoossccrriittttoorree;;    

  

--  ccooppiiaa  ddeell  ccuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  ddaattaattoo  ee  ssoottttoossccrriittttoo..    

  

GGllii  aassppiirraannttii  ddoovvrraannnnoo  ddiicchhiiaarraarree  nneellllaa  ddoommaannddaa,,  ssoottttoo  llaa  pprroopprriiaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà,,  nneellllaa  ffoorrmmaa  ddeellllee  

""ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssoossttiittuuttiivvee  ddii  cceerrttiiffiiccaazziioonnii""  aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrtttt..  4433  ee  4466  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  444455//22000000  ee  ss..mm..ii..  ee  ddii  

mailto:comune.cornodirosazzo@certgov.fvg.it
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""ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssoossttiittuuttiivvee  ddeellll''aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà""  aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrtttt..  4477  ee  3388  ddeell  cciittaattoo  DD..PP..RR..,,  iill  ppoosssseessssoo  ddeeii  

rreeqquuiissiittii  rriicchhiieessttii  ee  ddeeggllii  eevveennttuuaallii  ddiirriittttii  ddii  pprreeffeerreennzzaa  ee  pprreecceeddeennzzaa..    

  

DDoovvrraannnnoo  ddiicchhiiaarraarree  iinnoollttrree  ddii  aavveerree  lleettttoo  ee  ddii  aacccceettttaarree  ttuuttttee  llee  rreeggoollee  pprreevviissttee  ddaall  pprreesseennttee  aavvvviissoo..    

  

LL''EEnnttee  nnoonn  aassssuummee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeerr  llaa  ddiissppeerrssiioonnee  ddeellllee  ddoommaannddee  oo  ppeerr  ddiissgguuiiddii  ddiippeennddeennttii  ddaa  iinneessaattttee  

iinnddiiccaazziioonnii  ddeell  rreeccaappiittoo  ddaa  ppaarrttee  ddeellll''aassppiirraannttee  ooppppuurree  ddaa  mmaannccaattaa  oo  ttaarrddiivvaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeell  ccaammbbiiaammeennttoo  

ddeellll''iinnddiirriizzzzoo//rreeccaappiittoo  iinnddiiccaattoo  nneellllaa  ddoommaannddaa,,  nnéé  ppeerr  eevveennttuuaallii  ddiissgguuiiddii  ppoossttaallii  oo  ddiissgguuiiddii  iimmppuuttaabbiillii  aa  ffaattttoo  

ddii  tteerrzzii,,  aa  ccaassoo  ffoorrttuuiittoo  oo  ffoorrzzaa  mmaaggggiioorree..    

  

AARRTT..  44  --  AAMMMMIISSSSIIOONNEE  AALLLLAA  SSEELLEEZZIIOONNEE  

  

LL  ''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  pprroovvvveeddeerràà  aadd  aammmmeetttteerree  ccoonn  rriisseerrvvaa  ttuuttttii  ggllii  aassppiirraannttii  cchhee  aabbbbiiaannoo  pprreesseennttaattoo  ddoommaannddaa  

eennttrroo  ii  tteerrmmiinnii  ssttaabbiilliittii  nneell  pprreecceeddeennttee  aarrtt..  33,,  sseennzzaa  vveerriiffiiccaarree  iill  ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ddiicchhiiaarraattii..    

  

NNoonn  èè  ssaannaabbiillee  ee  ccoommppoorrttaa  llaa  nnoonn  aammmmiissssiioonnee  aallllaa  pprroocceedduurraa  ddii  sseelleezziioonnee  ll''oommiissssiioonnee  nneellllaa  ddoommaannddaa::  

  

--  ddeellllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddeell  ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  rriicchhiieessttii;;    

--  ddeellllaa  ffiirrmmaa  ddeell  ccaannddiiddaattoo  aa  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ((ssaallvvoo  iill  ccaassoo  ddii  uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  ffiirrmmaa  

ddiiggiittaallee));;    

--  ddeell  ccuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  ddaattaattoo  ee  ssoottttoossccrriittttoo;;    

--  ddeellllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  aasssseennzzaa  ddii  ccoonnddaannnnee  ppeennaallii  ppeerr  rreeaattii  cchhee  iimmppeeddiissccoonnoo,,  aaii  sseennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  

ddiissppoossiizziioonnii,,  llaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  ddii  iimmppiieeggoo  ccoonn  uunnaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee;;    

--  ddeellllaa  sseelleezziioonnee  aa  ccuuii  iill  ccaannddiiddaattoo  iinntteennddee  ppaarrtteecciippaarree..    

  

IInnoollttrree  èè  mmoottiivvoo  ddii  eesscclluussiioonnee  aauuttoommaattiiccaa  ddaallllaa  pprroocceedduurraa  ——  iinn  ooggnnii  ffaassee  ddeellllaa  sstteessssaa  ——  ll''aacccceerrttaammeennttoo  

ddeellllaa  mmaannccaannzzaa  ddii  uunnoo  oo  ppiiùù  rreeqquuiissiittii  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee..    

  

LL''eelleennccoo  ddeeii  ccaannddiiddaattii  aammmmeessssii  aall  ccoollllooqquuiioo  aa  sseegguuiittoo  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ssaarràà  

ccoommuunniiccaattoo  mmeeddiiaannttee  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ssuull  ssiittoo  iissttiittuuzziioonnaallee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  CCoorrnnoo  ddii  RRoossaazzzzoo  ee  aallll''AAllbboo  

PPrreettoorriioo  OOnn--lliinnee  aallmmeennoo  55  qqiioorrnnii  pprriimmaa..    

  

II  nnoommiinnaattiivvii  ddeeii  ccaannddiiddaattii  cchhee  nnoonn  ccoommppaarriirraannnnoo  nneellllaa  ssuuddddeettttaa  lliissttaa  ssaarraannnnoo  ddaa  rriitteenneerrssii  eesscclluussii  ddaallllaa  

sseelleezziioonnee..    

  

LLaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ssuull  ssiittoo  hhaa  vvaalloorree  ddii  nnoottiiffiiccaa  aa  ttuuttttii  ggllii  eeffffeettttii..    

  

NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  rriissuullttiinnoo  nneellllaa  ddoommaannddaa  ee//oo  nneellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  rriicchhiieessttaa  oommiissssiioonnii  oodd  iimmppeerrffeezziioonnii  

ssaannaabbiillii,,  ll''uuffffiicciioo  PPeerrssoonnaallee  pprroocceeddeerràà  aadd  iinnvviittaarree  iill  ccaannddiiddaattoo  aa  ppeerrffeezziioonnaarree  llaa  pprraattiiccaa  ddeeii  

ddooccuummeennttii//ddiicchhiiaarraazziioonnii  mmaannccaannttii,,  ffiissssaannddoonnee  uunn  tteemmppoo  eennttrroo  iill  qquuaallee  cciiòò  ddeevvee  aavvvveenniirree,,  aa  ppeennaa  ddii  ddeeffiinniittiivvaa  

eesscclluussiioonnee  ddaallllaa  pprroocceedduurraa  sseelleettttiivvaa..    

  

QQuuaalloorraa,,  iinn  ccaassoo  ddii  iiddoonneeiittàà  aallll''iinnccaarriiccoo  ddeell  ccaannddiiddaattoo,,  ll''aassppiirraannttee  rriissuullttaassssee  aavveerr  rriippoorrttaattoo  ccoonnddaannnnee  ppeennaallii  oo  

aavveerr  pprroocceeddiimmeennttii  ppeennaallii  iinn  ccoorrssoo,,  iill  CCoommuunnee  ddii  CCoorrnnoo  ddii  RRoossaazzzzoo  ssii  rriisseerrvvaa  ddii  vvaalluuttaarree,,  aa  pprroopprriioo  

iinnssiinnddaaccaabbiillee  ggiiuuddiizziioo,,  ll''aammmmiissssiibbiilliittàà  ddeelllloo  sstteessssoo  aallll''iimmppiieeggoo,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  ggrraavviittàà  ddeell  

rreeaattoo  ee  ddeellllaa  ssuuaa  rriilleevvaannzzaa  iinn  rreellaazziioonnee  aall  ppoossttoo  ddaa  ccoopprriirree..    

  

AARRTT..  55  --  MMOODDAALLIITTAA''  EE  CCRRIITTEERRII  DDll  SSEELLEEZZIIOONNEE  

  

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ffaarràà  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  ccrriitteerrii  pprreevviissttii  ppeerr  iill  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeeggllii  iinnccaarriicchhii  ddii  rreessppoonnssaabbiillee,,  qquuiinnddii  

aallllaa  eessppeerriieennzzaa  aaccqquuiissiittaa  nneelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  iinnccaarriicchhii  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  nneellllee  sstteessssee  aattttiivviittàà,,  aaggllii  eessiittii  ppoossiittiivvii  

ddeellllaa  sstteessssaa  eedd  aallllee  ccoommppeetteennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii..    

LLee  ddoommaannddee  ee  ii  ccuurrrriiccuullaa  ddeeii  ccaannddiiddaattii  aammmmeessssii  ssoonnoo  eessaammiinnaattii  ddaa  uunnaa  CCoommmmiissssiioonnee..  LLaa  CCoommmmiissssiioonnee  

vveerriiffiiccaa  iill  ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  rriicchhiieessttii  ddii  ccoommpprroovvaattaa  eessppeerriieennzzaa  pplluurriieennnnaallee  ee  ssppeecciiffiiccaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  

nneellllee  mmaatteerriiee  ooggggeettttoo  ddeellll''iinnccaarriiccoo  ee  ccoonnvvooccaa  ii  ccaannddiiddaattii  aammmmeessssii  aadd  uunn  ccoollllooqquuiioo  ccoonnoosscciittiivvoo  tteessoo  aallllaa  
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vveerriiffiiccaa  ddeell  ggrraaddoo  ddii  ppoosssseessssoo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii  rriicchhiieessttee  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  11  ddeell  pprreesseennttee  aavvvviissoo,,  

nnoonncchhéé  ddeeggllii  aassppeettttii  mmoottiivvaazziioonnaallii..    

LLaa  CCoommmmiissssiioonnee  rreeddiiggee  uunnaa  ssppeecciiffiiccaa  rreellaazziioonnee  iinn  ccuuii  ssoonnoo  iinnddiiccaattee  llee  ccoommppeetteennzzee  ppoosssseedduuttee,,  llee  eessppeerriieennzzee  

mmaattuurraattee,,  ggllii  eessiittii  vvaalluuttaattiivvii  ddeell  ccoollllooqquuiioo  ddeeii  ccaannddiiddaattii  rriitteennuuttii  iiddoonneeii..    

IIll  SSiinnddaaccoo  pprroovvvveeddee  aallllaa  nnoommiinnaa  ssuullllaa  bbaassee  ddeeii  ccoonntteennuuttii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee..  

IIll  pprreesseennttee  pprroocceeddiimmeennttoo  èè  ffiinnaalliizzzzaattoo  uunniiccaammeennttee  aallll''iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllaa  ppaarrttee  ccoonnttrraaeennttee  lleeggiittttiimmaattaa  aallllaa  

ssttiippuullaazziioonnee  ddeell  ccoonnttrraattttoo  iinnddiivviidduuaallee  ddii  llaavvoorroo  ssuubboorrddiinnaattoo  aa  tteemmppoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  ee  nnoonn  ddàà  lluuooggoo  aallllaa  

ffoorrmmaazziioonnee  ddii  aallccuunnaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddii  mmeerriittoo..    

  

  

AARRTT..  66  ––  RREEVVOOCCAABBIILLIITTAA’’  DDEELL  BBAANNDDOO  

  

LLaa  pprreesseennttee  sseelleezziioonnee  nnoonn  ddeetteerrmmiinnaa  aallccuunn  ddiirriittttoo  aall  ppoossttoo  nnéé  ddeevvee  ccoonncclluuddeerrssii  nneecceessssaarriiaammeennttee  ccoonn  iill  

ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeellll''iinnccaarriiccoo  aa  ttaalluunnoo  ddeeii  ssooggggeettttii  ppaarrtteecciippaannttii,,  rriieennttrraannddoo  nneellllaa  ppiieennaa  ddiissccrreezziioonnaalliittàà  

ddeellll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  vvaalluuttaarree  llaa  ssuussssiisstteennzzaa  ddii  eelleemmeennttii  cchhee  ssooddddiissffiinnoo  llee  eessiiggeennzzee  ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  

rriicchhiieessttaa..  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ssii  pprreevveeddee  cchhee  iinn  ccaassoo  ddii  rriissppoossttaa  ppoossiittiivvaa  ddaa  ppaarrttee  ddii  aallttrroo  EEnnttee  --  aall  qquuaallee  èè  ssttaattaa  pprreesseennttaattaa  

aappppoossiittaa  rriicchhiieessttaa  ddii  ccoommaannddoo  eexx  aarrtt..  2277  ddeellllaa  LLeeggggee  rreeggiioonnaallee  nn..  1188//2266  --  cchhee  ppeerrvveennggaa  iinn  ddaattaa  pprreecceeddeennttee  

rriissppeettttoo  aall  tteerrmmiinnee  ffiissssaattoo  ppeerr  iill  ccoollllooqquuiioo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  55  ddeell  BBaannddoo,,  qquueesstt’’uullttiimmoo  ssaarràà  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  

rreevvooccaattoo,,  ccoonn  tteemmppeessttiivvaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  aa  qquuaannttii  aabbbbiiaannoo  pprreesseennttaattoo  ddoommaannddaa  aaii  sseennssii  

ddeell  pprreecceeddeennttee  aarrttiiccoolloo  33..  

  

AARRTT..  77  --  NNOORRMMEE  FFIINNAALLII  

  

LLaa  pprreesseennttee  pprroocceedduurraa  ddii  sseelleezziioonnee  ppuubbbblliiccaa  nnoonn  aassssuummee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ccoonnccoorrssuuaallii  ee  nnoonn  ddeetteerrmmiinnaa  aallccuunn  

ddiirriittttoo  aall  ccoonnffeerriimmeennttoo,,  rriieennttrraannddoo  llaa  sscceellttaa  nneellll''eesscclluussiivvaa  ddiissccrreezziioonnaalliittàà  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..    

AAii  sseennssii  ddeellllaa  lleeggiissllaazziioonnee  vviiggeennttee  iill  CCoommuunnee  ddii  CCoorrnnoo  ddii  RRoossaazzzzoo  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  rriissppeettttaarree  iill  ccaarraatttteerree  

rriisseerrvvaattoo  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ffoorrnniittee  ddaaii  ccaannddiiddaattii  ee  aa  ttrraattttaarree  ii  ddaattii  ssoolloo  ppeerr  llee  ffiinnaalliittàà  ccoonnnneessssee  aall  

pprroocceeddiimmeennttoo..    

LLaa  pprroocceedduurraa  sseelleettttiivvaa  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  AAvvvviissoo  rreessttaa  ssooggggeettttaa  aa  qquuaallssiiaassii  ffuuttuurraa  ee  ddiivveerrssaa  ddiissppoossiizziioonnee  cchhee  

ddoovveessssee  vveenniirree  aaddoottttaattaa  iinn  oorrddiinnee  aall  ssuuoo  ssvvoollggiimmeennttoo::  ppeerrttaannttoo  iill  CCoommuunnee  ddii  CCoorrnnoo  ddii  RRoossaazzzzoo  ssii  rriisseerrvvaa  llaa  

ffaaccoollttàà  ddii  rreevvooccaarree,,  ssoossppeennddeerree  oo  pprroorrooggaarree  iinn  qquuaalluunnqquuee  ffaassee  iill  pprroocceeddiimmeennttoo,,  cchhee  ddeevvee  iinntteennddeerrssii  nnoonn  

iimmppeeggnnaattiivvoo  nnéé  vviinnccoollaannttee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellll’’EEnnttee..    

IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ll''aassssuunnzziioonnee  aa  tteemmppoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  aavvvviissoo  èè  ssuubboorrddiinnaattaa  aallllaa  nneecceessssaarriiaa  

pprreevveennttiivvaa  ccooppeerrttuurraa  ffiinnaannzziiaarriiaa  aauuttoorriizzzzaattoorriiaa  nnoonncchhéé  aall  rriissppeettttoo  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  aassssuunnzziioonnii  

ddii  ppeerrssoonnaallee  nneellllaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  cchhee  ssaarraannnnoo  iinn  vviiggoorree  aallll''aattttoo  ddeellllaa  ssttiippuullaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo  

iinnddiivviidduuaallee  ddii  llaavvoorroo..    

IIll  pprreesseennttee  aavvvviissoo  ccoossttiittuuiissccee  lleexx  ssppeecciiaalliiss  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  sseelleettttiivvaa,,  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  sstteessssaa  ccoommppoorrttaa  

iimmpplliicciittaammeennttee  ll''aacccceettttaazziioonnee,,  sseennzzaa  rriisseerrvvaa,,  ddii  ttuuttttee  llee  ddiissppoossiizziioonnii  iivvii  ccoonntteennuuttee..    

PPeerr  qquuaannttoo  nnoonn  eesspprreessssaammeennttee  pprreevviissttoo  ddaall  pprreesseennttee  bbaannddoo  ssii  rriinnvviiaa,,  iinn  qquuaannttoo  aapppplliiccaabbiillii,,  aallllee  vviiggeennttii  nnoorrmmee  

lleeggiissllaattiivvee  rreeggoollaammeennttaarrii  ee  ccoonnttrraattttuuaallii  rreeggiioonnaallii..    

  

  

IIll  SSeeggrreettaarriioo  CCoommuunnaallee  

DDootttt..  NNoorrbbeerrttoo  FFrraaggiiaaccoommoo  
 

 


