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AAVVVVIISSOO DDII SSEELLEEZZIIOONNEE PPUUBBBBLLIICCAA,, PPEERR SSOOLLOO CCOOLLLLOOQQUUIIOO,, PPEERR LLAA FFOORRMMAAZZIIOONNEE DDII UUNNAA 

GGRRAADDUUAATTOORRIIAA VVAALLEEVVOOLLEE PPEERR IILL TTRRIIEENNNNIIOO 22002222//22002244 CCUUII AATTTTIINNGGEERREE PPEERR  EEVVEENNTTUUAALLII  

AASSSSUUNNZZIIOONNII  ((AA  TTEEMMPPOO  DDEETTEERRMMIINNAATTOO//IINNDDEETTEERRMMIINNAATTOO,,  PPIIEENNOO  OO  PPAARRTT  TTIIMMEE)) DDII 

FFAARRMMAACCIISSTTII CCOOLLLLAABBOORRAATTOORRII PPRREESSSSOO  FFAARRMMAACCIIAA  CCOOMMUUNNAALLEE  CCHHIIAARRAAVVAALLLLEE  SSRRLL 

 
 

AAllllaa  

FFAARRMMAACCIIAA  CCOOMMUUNNAALLEE  CCHHIIAARRAAVVAALLLLEE  SSRRLL 
 
 
 

 

DDOOMMAANNDDAA DDII PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE 
rreeddaattttaa aaii sseennssii ddeell DD..PP..RR.. 2288 DDiicceemmbbrree 22000000 nn.. 444455 

 
 
 

IIll    ssoottttoossccrriittttoo    ,,    nnaattoo    aa   ,, 

iill ,, rreessiiddeennttee iinn    ,, vviiaa ,, nn.. 

ccooddiiccee ffiissccaallee  ,, IInnddiirriizzzzoo mmaaiill                                                                                                             

IInnddiirriizzzzoo mmaaiill PPEECC   ,, tteelleeffoonnoo     

 

CCHHIIEEDDEE 
 

ddii ppaarrtteecciippaarree aallllaa sseelleezziioonnee ppuubbbblliiccaa ppeerr llaa ffoorrmmaazziioonnee ddeellllaa  ggrraadduuaattoorriiaa  iinn  ooggggeettttoo.. 

AAii sseennssii ee ppeerr ggllii eeffffeettttii ddeellll''aarrtt.. 7766 DD..PP..RR.. 444455//22000000 ccoonnssaappeevvoollee ddeellllaa rreessppoonnssaabbiilliittàà ee ddeellllee ccoonnsseegguueennzzee cciivviillii ee ppeennaallii 

pprreevviissttee iinn ccaassoo ddii ddiicchhiiaarraazziioonnii mmeennddaaccii ee//oo ffoorrmmaazziioonnee oodd uussoo ddii aattttii ffaallssii,, nnoonncchhéé iinn ccaassoo ddii eessiibbiizziioonnee ddii aattttii 

ccoonntteenneennttii ddaattii nnoonn ppiiùù ccoorrrriissppoonnddeennttii aa vveerriittàà ee ccoonnssaappeevvoollee aallttrreessìì cchhee qquuaalloorraa eemmeerrggaa llaa nnoonn vveerriiddiicciittàà ddeell ccoonntteennuuttoo 

ddeellllaa pprreesseennttee ddiicchhiiaarraazziioonnee lloo ssccrriivveennttee ddeeccaaddrràà ddaaii bbeenneeffiiccii ppeerr ii qquuaallii llaa sstteessssaa èè rriillaasscciiaattaa,, 
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DDIICCHHIIAARRAA 

 
••  DDii eesssseerree iinn ppoosssseessssoo ddii DDiipplloommaa ddii LLaauurreeaa iinn FFaarrmmaacciiaa oo CC..TT..FF.. ((CChhiimmiiccaa ee TTeeccnnoollooggiiaa FFaarrmmaacceeuuttiiccaa)),, ccoonn 

rreellaattiivvoo CCeerrttiiffiiccaattoo ddii aabbiilliittaazziioonnee aallll’’eesseerrcciizziioo pprrooffeessssiioonnaallee ccoonnsseegguuiittii pprreessssoo ll’’UUnniivveerrssiittàà oo IIssttiittuuttoo 

SSuuppeerriioorree ddeelllloo SSttaattoo oo IIssttiittuuttoo aadd eessssii eeqquuiippaarraattii aa ttuuttttii ggllii eeffffeettttii ddii lleeggggee ((nneell ccaassoo ddii ccaannddiiddaattii cciittttaaddiinnii ddii 

SSttaattii ddiivveerrssii ddaallll’’IIttaalliiaa ddoovvrraannnnoo eesssseerree iinnddiiccaattii ggllii eessttrreemmii ddeell ddeeccrreettoo mmiinniisstteerriiaallee ccoonn iill qquuaallee èè ssttaattaa 

rriiccoonnoosscciiuuttaa ll’’iiddoonneeiittàà ddeell ttiittoolloo ddii ssttuuddiioo ppoosssseedduuttoo,, ccoonnsseegguuiittoo aallll’’eesstteerroo.. OOggnnii ttiittoolloo ddii ssttuuddiioo 

ccoonnsseegguuiittoo aallll’’eesstteerroo ddoovvrràà aavveerr ootttteennuuttoo,, eennttrroo llaa ddaattaa ddii ssccaaddeennzzaa ddeell bbaannddoo ccoommuunnqquuee ddii eevveennttuuaallee 

ssttiippuullaa ddeell ccoonnttrraattttoo ddii llaavvoorroo,, llaa nneecceessssaarriiaa eeqquuiivvaalleennzzaa aaii ttiittoollii iittaalliiaannii rriillaasscciiaattaa ddaallllee ccoommppeetteennttii aauuttoorriittàà 

aaii sseennssii ddeellll’’aarrttiiccoolloo 3388 ddeell DD..LLggss nn.. 116655//22000011));; 

••  DDii aavveerree ccoonnsseegguuiittoo iill sseegguueennttee ttiittoolloo ddii ssttuuddiioo                                                                                                 

pprreessssoo  ,, iinn ddaattaa                                    

ccoonn vvoottaazziioonnee ;; 

••  DDii aavveerr ccoonnsseegguuiittoo iinn ddaattaa 

ffaarrmmaacciissttaa;; 

ll’’aabbiilliittaazziioonnee ddii SSttaattoo aallll''eesseerrcciizziioo ddeellllaa pprrooffeessssiioonnee ddii 

••  DDii eesssseerree iissccrriittttoo aallll’’AAllbboo PPrrooffeessssiioonnaallee ddeeii FFaarrmmaacciissttii ddeellllaa PPrroovviinncciiaa ddii ,, 

nn.. ddaall ;; 

••  DDii ppoosssseeddeerree cciittttaaddiinnaannzzaa iittaalliiaannaa oo ddii aappppaarrtteenneerree aallll’’UUnniioonnee EEuurrooppeeaa aaii sseennssii ddeellll’’aarrtt.. 3388 ddeell DD..LLggss.. 

nn.. 116655//22000011 oovvvveerroo ddii eesssseerree iinn ppoosssseessssoo ddii uunnoo ddeeggllii ssttaattuuss pprreevviissttii ddaallll’’aarrtt.. 77 ddeellllaa LL.. nn.. 9977//22001133;; 

••  DDii aavveerree aaddeegguuaattaa ccoonnoosscceennzzaa ddeellllaa lliinngguuaa iittaalliiaannaa,, ppaarrllaattaa ee ssccrriittttaa;; 

••  DDii aavveerree llaa ccoonnoosscceennzzaa ddeellllaa lliinngguuaa iinngglleessee,, iinn mmiissuurraa aaddeegguuaattaa ee pprrooppoorrzziioonnaallee aall ttiippoo ddii ffiigguurraa 

pprrooffeessssiioonnaallee ccuuii ssii rriiffeerriissccee iill bbaannddoo;; 

••  DDii aavveerree ccoommppeetteennzzee iinnffoorrmmaattiicchhee ddii bbaassee ((wwoorrdd pprroocceessssoorr,, ffooggllii eelleettttrroonniiccii,, pprreesseennttaazziioonnii,, nnaavviiggaazziioonnee 

wweebb,, eecccc));; 

••  DDii ggooddeerree ppiieennaammeennttee ddeeii ddiirriittttii cciivviillii ee ppoolliittiiccii nneeggllii ssttaattii ddii aappppaarrtteenneennzzaa oo pprroovveenniieennzzaa ((ffaattttaa eecccceezziioonnee 

ppeerr ii ttiittoollaarrii ddii ssttaattuuss ddii rriiffuuggiiaattoo oo ddii pprrootteezziioonnee ssuussssiiddiiaarriiaa));; 

••  QQuuaalloorraa ssooggggeettttoo,, ddii aavveerree rreeggoollaarrmmeennttee aassssoollttoo ggllii oobbbblliigghhii ddii lleevvaa;; 

••  DDii eesssseerree iissccrriittttoo nneellllee lliissttee eelleettttoorraallii ddeell CCoommuunnee ddii ,, oovvvveerroo 

ddii nnoonn eesssseerree iissccrriittttoo oo ddii eesssseerree ssttaattoo ccaanncceellllaattoo ddaallllee lliissttee eelleettttoorraallii ppeerr ii sseegguueennttii mmoottiivvii:: 

 

••  DDii aavveerree iiddoonneeiittàà ffiissiiccaa aallll’’iimmppiieeggoo ee aalllloo ssvvoollggiimmeennttoo ddeellllee mmaannssiioonnii aaffffeerreennttii iill pprrooffiilloo pprrooffeessssiioonnaallee 

ooggggeettttoo ddeell pprreesseennttee aavvvviissoo;; 
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••  LL’’aasssseennzzaa ddii ccoonnddaannnnee ppeennaallii,, aanncchhee nnoonn ddeeffiinniittiivvee,, ee ddii pprroocceeddiimmeennttii ppeennaallii iinn ccoorrssoo ppeerr rreeaattii cchhee 

iimmppeeddiissccoonnoo,, aaii sseennssii ddeellllee vviiggeennttii ddiissppoossiizziioonnii,, llaa ccoossttiittuuzziioonnee ddeell rraappppoorrttoo ddii iimmppiieeggoo ccoonn llaa PPuubbbblliiccaa 

AAmmmmiinniissttrraazziioonnee;; 

••  DDii nnoonn eesssseerree ssttaattoo ddeessttiittuuiittoo ooppppuurree ddiissppeennssaattoo oo lliicceennzziiaattoo ddaallll’’iimmppiieeggoo pprreessssoo uunnaa PPuubbbblliiccaa 

AAmmmmiinniissttrraazziioonnee ppeerr iinnccaappaacciittàà oo ppeerrssiisstteennttee iinnssuuffffiicciieennttee rreennddiimmeennttoo oo ddeeccaadduuttii ppeerr llaa pprroodduuzziioonnee 

ddii ddooccuummeennttii ffaallssii oo ddiicchhiiaarraazziioonnii ffaallssee aaii ffiinnii oo iinn   ooccccaassiioonnee   ddeellll’’iinnssttaauurraazziioonnee   ddeell   rraappppoorrttoo   ddii 

llaavvoorroo oovvvveerroo ddii pprrooggrreessssiioonnee ddii ccaarrrriieerraa,, aaii sseennssii   ddeellll’’aarrttiiccoolloo 112277,, ccoommmmaa 11,,   lleetttteerraa dd)),, ddeell DD..PP..RR.. 

1100 ggeennnnaaiioo 11995577,, nn.. 33 ee ddeellll’’aarrtt.. 5555 qquuaatteerr ddeell DD..llggss.. 116655//22000000 ee ssuucccceessssiivvee mmooddiiffiiccaazziioonnii ee iinntteeggrraazziioonnii;; 

••  DDii nnoonn aavveerree ccoonntteennzziioossii ppeennddeennttii ccoonn FFaarrmmaacciiaa  CCoommuunnaallee  CChhiiaarraavvaallllee  SS..rr..ll..;; 

••  DDii nnoonn eesssseerree ttiittoollaarree ddii ffaarrmmaacciiaa oo ppaarraaffaarrmmaacciiaa pprriivvaattaa;; 

••  DDii nnoonn ssvvoollggeerree aallttrrii iinnccaarriicchhii iinn ffaavvoorree ddii aammmmiinniissttrraazziioonnii ppuubbbblliicchhee ee ssooggggeettttii pprriivvaattii cchhee ccoossttiittuuiissccaannoo 

ccaauussaa ddii iinnccoommppaattiibbiilliittàà oo ddeetteerrmmiinniinnoo ssiittuuaazziioonnii aanncchhee ssoolloo ppootteennzziiaallii ddii ccoonnfflliittttoo dd’’iinntteerreessssee;; 

••  DDii aacccceettttaarree,, aavveennddoonnee pprreessaa ccoonnoosscceennzzaa,, llee nnoorrmmee ee llee ccoonnddiizziioonnii ssttaabbiilliittee ddaallll’’aavvvviissoo ppuubbbblliiccoo;; 

••  DDii aauuttoorriizzzzaarree iill ttrraattttaammeennttoo ddeeii ddaattii ppeerrssoonnaallii ttrraassmmeessssii ccoonn llaa ddoommaannddaa ddii ppaarrtteecciippaazziioonnee aallllaa sseelleezziioonnee;; 

DDIICCHHIIAARRAA IINNOOLLTTRREE 

[[ ]] ddii ddoovveerr ffrruuiirree,, aaii sseennssii ddeellllaa LLeeggggee 55 ffeebbbbrraaiioo 11999922,, nn.. 110044,, ddii uunn aauussiilliioo nneecceessssaarriioo ppeerr lloo ssvvoollggiimmeennttoo 

ddeellllee pprroovvee,, nnoonncchhéé ll''eevveennttuuaallee nneecceessssiittàà ddii tteemmppii aaggggiiuunnttiivvii,, ccoonn cceerrttiiffiiccaattoo ssaanniittaarriioo rriillaasscciiaattoo ddaallllaa 

sseegguueennttee ssttrruuttttuurraa ssaanniittaarriiaa:: 

 

[[ ]] ddii aavveerree ddiirriittttoo aallllaa pprreecceeddeennzzaa ddii lleeggggee aaii sseennssii ddeeii ccoommmmii 44 ee 55 ddeellll’’aarrtt.. 55 ddeell DD..PP..RR.. 448877//11999944,, iinn vviirrttùù 

ddeell sseegguueennttee ttiittoolloo:: 

 

 

 

IIll ssoottttoossccrriittttoo      ddiicchhiiaarraa ddii eesssseerree ccoonnssaappeevvoollee cchhee ttuuttttee llee 

ccoommuunniiccaazziioonnii//ccoonnvvooccaazziioonnii iinneerreennttii aallllaa pprreesseennttee pprroocceedduurraa vveerrrraannnnoo eeffffeettttuuaattee,, ccoonn vvaalloorree ddii nnoottiiffiiccaa aa ttuuttttii ggllii eeffffeettttii 

ddii lleeggggee,, mmeeddiiaannttee aavvvviissii ppuubbbblliiccaattii nneellll’’aappppoossiittaa ppaaggiinnaa AAmmmmiinniissttrraazziioonnee ttrraassppaarreennttee  ddeell  ssiittoo  

wwwwww..ffaarrmmaacciiaaccoommuunnaalleecchhiiaarraavvaallllee..iitt 

FFeerrmmoo rreessttaannddoo qquuaannttoo aall ppaarraaggrraaffoo pprreecceeddeennttee,, ddiicchhiiaarraa aallttrreessìì cchhee eevveennttuuaallii ccoommuunniiccaazziioonnii cchhee ddoovveesssseerroo rreennddeerrssii 

nneecceessssaarriiee ppoottrraannnnoo aanncchhee eesssseerree iinnvviiaattee,, aa ddiissccrreezziioonnee ddii FFaarrmmaacciiaa  CCoommuunnaallee  CChhiiaarraavvaallllee  SS..rr..ll..,, aall sseegguueennttee iinnddiirriizzzzoo 

mmaaiill//mmaaiill PPEECC:: ee ssii 

http://www.asssvergiate.it/
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iimmppeeggnnaa aa ccoommuunniiccaarree tteemmppeessttiivvaammeennttee ooggnnii eevveennttuuaallee vvaarriiaazziioonnee rriissppeettttoo aa qquuaannttoo iinnddiiccaattoo nneeii ddooccuummeennttii pprreesseennttaattii 

aall ffiinnee ddeellll’’aammmmiissssiioonnee aallllaa pprroocceedduurraa sseelleettttiivvaa.. 

 

SSii aauuttoorriizzzzaa FFaarrmmaacciiaa  CCoommuunnaallee  CChhiiaarraavvaallllee  SS..rr..ll..,, aaii sseennssii ddeellllaa vviiggeennttee nnoorrmmaattiivvaa ssuullllaa pprriivvaaccyy,, aall ttrraattttaammeennttoo ddeeii ddaattii 

ppeerrssoonnaallii  

 
 
 

 

  ,, llìì    
 

 

 

 

 

 

 

 

((FFiirrmmaa lleeggggiibbiillee ee ppeerr eesstteessoo)) 


