
                            
 

 

 

 
UUNNIIOONNEE  EEUURROOPPEEAA  

FFOONNDDOO  SSOOCCIIAALLEE  EEUURROOPPEEOO 

   

Informazioni presso la segreteria dell’Ass. TRABACO Via G. Matteotti, 45 - Castellana Grotte (BA) 

 Tel/Fax: 080/332.3819 – mail: associazionetrabaco@gmail.com – www.associazionetrabaco.it  

Durata: n° 3.200 ore  
DDEESSTTIINNAATTAARRII::  1188  ggiioovvaannii  ccoonn  eettàà  iinnffeerriioorree  aaii  1188  aannnnii  aallllaa  ddaattaa  ddii  aavvvviioo  

ddeellllee  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiicchhee..  

  

FFIIGGUURRAA  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE::  LL’’OOppeerraattoorree  ddeeii  sseerrvviizzii  ddii  pprroommoozziioonnee  eedd  

aaccccoogglliieennzzaa  ((iinndd..  ssttrruuttttuurree  rriicceettttiivvee))  èè  iinn  ggrraaddoo  ddii  iinntteerrvveenniirree  aa  lliivveelllloo  

eesseeccuuttiivvoo,,  nneell  pprroocceessssoo  ddii  eerrooggaazziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii  ddii  pprroommoozziioonnee  eedd  

aaccccoogglliieennzzaa  ccoonn  aauuttoonnoommiiaa  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  lliimmiittaattee  aa  cciiòò  cchhee  

pprreevveeddoonnoo  llee  pprroocceedduurree  ee  llee  mmeettooddiicchhee  ddeellllaa  ssuuaa  ooppeerraattiivviittàà..  

  

AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOORRSSOO::  IIll  ccoorrssoo  ttrriieennnnaallee  èè  aarrttiiccoollaattoo,,  iinn  uunn  

bbiieennnniioo  aa  ffoorrttee  vvaalleennzzaa  oorriieennttaattiivvaa  ((11..110000  ++  11..110000  oorree)),,  ccoonn  pprreesseennzzaa  ddii  

ccoonntteennuuttii  ddii  bbaassee  ee  ttrraassvveerrssaallii,,  eedd  uunn  ““mmoonnooeennnniioo””  pprrooffeessssiioonnaalliizzzzaannttee  

((11..000000  oorree)),,  ppeerr  uunn  ttoottaallee  ddii  33..220000  oorree  ccoommpplleessssiivvee..  DDuurraannttee  iill  ccoorrssoo  

ssaarraannnnoo  rreeaalliizzzzaattee  660000  oorree  ddii  ssttaaggee..  

  

CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE::  AAllllaa  ccoonncclluussiioonnee  ddeell  ccoorrssoo  vveerrrràà  rriillaasscciiaattoo  

ll’’AAtttteessttaattoo  ddii  QQuuaalliiffiiccaa  iinn  OOPPEERRAATTOORREE  AAII  SSEERRVVIIZZII  DDII  

PPRROOMMOOZZIIOONNEE  EE  AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA,,  nnoonncchhéé  ll’’AAtttteessttaazziioonnee  ddeellllee  

ccoommppeetteennzzee  --  iinn  eessiittoo  aa  sseeggmmeennttii  ddii  ppeerrccoorrssoo..    

CCoonn  iill  ccoonnsseegguuiimmeennttoo  ddeellll’’AAtttteessttaattoo  ddii  QQuuaalliiffiiccaa,,  ii  ggiioovvaannii  ppoottrraannnnoo  

aacccceeddeerree  aall  44°°  aannnnoo  ddeeii  ccoorrssii  ddii  iissttrruuzziioonnee  sseeccoonnddaarriiaa  ssuuppeerriioorree  

ddeellll’’IIssttiittuuttoo  PPrrooffeessssiioonnaallee  ddii  SSttaattoo  SSeerrvviizzii  AAllbbeerrgghhiieerrii,,  ccoonnsseenntteennddoo  iill  

ccoonnsseegguuiimmeennttoo  ddeell  DDiipplloommaa  pprrooffeessssiioonnaallee  ccoonn  llaa  ffrreeqquueennzzaa  ddeell  44°°  ee  55°°  

aannnnoo  ddii  ccoorrssoo..  

  

BBEENNEEFFIITT::  LLaa  ffrreeqquueennzzaa  aall  ccoorrssoo  èè  ttoottaallmmeennttee  ggrraattuuiittaa..  AAggllii  aalllliieevvii  

ppaarrtteecciippaannttii  aall  ccoorrssoo  ssaarràà  rriiccoonnoosscciiuuttaa  ll''iinnddeennnniittàà  oorraarriiaa  ppaarrii  aa  11,,0000  eeuurroo  

ppeerr  ttuuttttaa  llaa  dduurraattaa  ddeell  ppeerrccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ((ttrree  aannnnuuaalliittàà))..  SSaarraannnnoo  iinnoollttrree  

rriimmbboorrssaattee  llee  ssppeessee  ddii  vviiaaggggiioo  ppeerr  ll’’uussoo  ddii  qquuaallssiiaassii  mmeezzzzoo  ppuubbbblliiccoo  ppeerr  

ggllii  eeffffeettttiivvii  ggiioorrnnii  ddii  ffrreeqquueennzzaa..  

SSEELLEEZZIIOONNEE::  NNeell  ccaassoo  ddii  ddoommaannddee  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ssuuppeerriioorrii  aaii  

ppoossttii  ddiissppoonniibbiillii,,  ssii  pprroocceeddeerràà  aallllaa  sseelleezziioonnee  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  iinn  

ppoosssseessssii  ddeeii  pprreevviissttii  rreeqquuiissiittii  cchhee  ccoonnssiisstteerràà  iinn  uunn  aacccceerrttaammeennttoo  

ddeellllee  ddoommaannddee  pprreesseennttaattee,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeeii  rreeqquuiissiittii  pprreevviissttii  

ddaallll’’AAvvvviissoo  OOFF//22001188,,  ssaarràà  oorrggaanniizzzzaattaa  llaa  sseelleezziioonnee  ddeellllee  ccaannddiiddaattuurree  

ssuullllaa  bbaassee  ddii  uunn::  

  uunn  tteesstt    ddii  ttiippoo  ““ppssiiccoo--aattttiittuuddiinnaallee””  ee  uunnoo  ttiippoo  ““tteeccnniiccoo””  ;;  

  uunn  ccoollllooqquuiioo  mmoottiivvaazziioonnaallee  iinnddiivviidduuaallee  ppeerr  vveerriiffiiccaarree    llaa  

pprrooppeennssiioonnee  ppeerrssoonnaallee  ddeell  ccaannddiiddaattoo  aall  ccoorrssoo  ((mmoottiivvaazziioonnee  aallllaa  

pprrooffeessssiioonnee  --  ddiissppoonniibbiilliittàà  aallllaa  ffrreeqquueennzzaa  --  ccaappaacciittàà  ccoommuunniiccaattiivvee))..  

LL’’eelleennccoo  ddeeggllii  aammmmeessssii  aallllaa  sseelleezziioonnee  ssaarràà  ppuubbbblliiccaattoo  ssuull  ssiittoo  

uuffffiicciiaallee  ddii  TTRRAABBAACCOO  iill  2277  FFeebbbbrraaiioo  22001199..  LLaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  vvaarrrràà  

qquuaallee  nnoottiiffiiccaa  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeellllaa  ddaattaa  ddii  

ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  pprroovvaa  ddii  sseelleezziioonnee..  AAll  tteerrmmiinnee  ddeellllaa  pprroovvaa,,  llaa  

ccoommmmiissssiioonnee  eessaammiinnaattrriiccee  ccoommuunniicchheerràà  llaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddeeggllii  

aammmmeessssii  aall  ccoorrssoo,,  ppuubbbblliiccaannddoollaa  ssuull  ssiittoo  wwwwww..aassssoocciiaazziioonneettrraabbaaccoo..iitt    

MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  AACCCCEESSSSOO  AALL  CCOORRSSOO::  LLaa  ddoommaannddaa  ddii  

ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ccoorrssoo  ddoovvrràà  eesssseerree  rreeddaattttaa  ssuu  aappppoossiittoo  mmoodduulloo  

ddiissppoonniibbiillee  ssuull  ssiittoo  wwwwww..aassssoocciiaazziioonneettrraabbaaccoo..iitt    ee  ddoovvrràà  ppeerrvveenniirree  eennttrroo  

iill  2266  FFeebbbbrraaiioo  22001199  aalllleeggaannddoo::  

  ccooppiiaa  ddooccuummeennttoo  iiddeennttiittàà  ee  ddeell  ccooddiiccee  ffiissccaallee,,  

  cceerrttiiffiiccaattoo  ddii  rreessiiddeennzzaa  ee  ssttaattoo  cciivviillee  oo  aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee  aa  nnoorrmmaa  

ddii  lleeggggee;;  

  ttiittoolloo  ddii  ssttuuddiioo;;  

pprreessssoo  llaa  sseeggrreetteerriiaa  ddii  TTRRAABBAACCOO,,  vviiaa  GG::  MMaatttteeoottttii,,  4455  ddaallllee  1100..0000  

aallllee  1122..0000  oo  ppeerr  mmaaiill  ccoonn  ii  ddooccuummeennttii  aalllleeggaattii  iinn  PPDDFF,,  

ooppppoorrttuunnaammeennttee  ssoottttoossccrriittttii..  

LL’’aasssseennzzaa  aanncchhee  ddii  uunnoo  ssoolloo  ddeeii  ddooccuummeennttii  rriicchhiieessttii  ssaarràà  mmoottiivvoo  ddii  

nnoonn  aammmmiissssiibbiilliittàà  aallllaa  ffaassee  ddii  sseelleezziioonnee..   

IIll  ccoorrssoo  ssaarràà  aavvvviiaattoo  iill  44  MMaarrzzoo  22001199..                

 

 

III nnn ddd ...    111 :::    SSS ttt rrr uuu ttt ttt uuu rrr eee    rrr iii ccc eee ttt ttt iii vvv eee  
 

AAAvvvvvviiisssooo   pppuuubbbbbbllliiicccooo   OOOFFF///222000111888      

OOOffffffeeerrrtttaaa   FFFooorrrmmmaaatttiiivvvaaa   dddiii   IIIssstttrrruuuzzziiiooonnneee   eee      

FFFooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   PPPrrrooofffeeessssssiiiooonnnaaallleee   

BBBAAANNNDDDOOO   pppeeerrr   lllaaa   PPPUUUBBBBBBLLLIIICCCIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   
EEE   SSSEEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE   AAALLL   CCCOOORRRSSSOOO   DDDIII       IIISSSTTTRRRUUUZZZIIIOOONNNEEE   EEE   FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   

PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNAAALLLEEE   

LLL ’’’    AAAssssssoooccciiiaaazzziiiooonnneee   TTTRRRAAABBBAAACCCOOO ,,,    iiinnn   aaattt tttuuuaaazzziiiooonnneee   dddeeelll lllaaa   DDDeeettteeerrrmmmiiinnnaaa   dddeeelll    

DDDiiirrr iiigggeeennnttteee   dddeeelll lllaaa   SSSeeezzziiiooonnneee   FFFooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   PPPrrrooofffeeessssssiiiooonnnaaallleee   dddeeelll lllaaa   RRReeegggiiiooonnneee   

PPPuuuggglll iiiaaa,,,    nnn...    111444555777      dddeeelll    111333///111222///222000111888,,,    ooorrrgggaaannniiizzzzzzaaa         iii lll    ssseeeggguuueeennnttteee   cccooorrrsssooo:::    


