
AAzziieennddaa  OOssppeeddaalliieerraa  ““SSaann  PPiioo””  ddii  BBeenneevveennttoo––CC..FF..0011000099776600662288--DDeell..nn..5544//22001199--CCoonnccoorrssoo  ppuubbbblliiccoo,,  ppeerr  
ttiittoollii  ee  eedd  eessaammii,,  ppeerr  llaa  ccooppeerrttuurraa  ddii  nn..11  ppoossttoo  DDiirriiggeennttee  MMeeddiiccoo  ddiisscciipplliinnaa  ddii  MMeeddiicciinnaa  IInntteerrnnaa.. 

  

IInn  eesseeccuuzziioonnee  ddeellll’’aattttoo  ddeelliibbeerraattiivvoo  nn..5544  ddeell  2233//0011//22001199  èè  iinnddeettttoo  CCoonnccoorrssoo  ppuubbbblliiccoo,,  ppeerr  ttiittoollii  eedd  eessaammii,,  
ccoonn  ll''oosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  nnoorrmmee  pprreevviissttee    ddaall  DD..PP..RR..  nn..448833  ddeell  1100..1122..11999977,,  ddaall  DD..PP..RR..  nn..448877//9944  ee  ddaall  CCCCNNLL  
AArreeaa  DDiirriiggeennzzaa  MMeeddiiccaa  ee  VVeetteerriinnaarriiaa,,  ppeerr  llaa  ccooppeerrttuurraa  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo  ddii  nn..11  ppoossttoo  DDiirriiggeennttee  
MMeeddiiccoo  ddiisscciipplliinnaa  ddii  MMeeddiicciinnaa  IInntteerrnnaa.. 
LLoo  ssttaattoo  ggiiuurriiddiiccoo  eedd  eeccoonnoommiiccoo  iinneerreennttee  aaii  ppoossttii  mmeessssii  aa  ccoonnccoorrssoo  èè  rreeggoollaattoo  ee  ssttaabbiilliittoo  ddaallllee  nnoorrmmee  
ccoonnttrraattttuuaallii  vviiggeennttii..   
PPeerr  ttuuttttoo  qquuaannttoo  nnoonn  pprreevviissttoo  ddaall  pprreesseennttee  bbaannddoo  ssii  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  vviiggeennttee  nnoorrmmaattiivvaa  iinn  mmaatteerriiaa  eedd  iinn  
ppaarrttiiccoollaarree  aallll’’aarrtt..  1155  DD..LLggss..  3300..1122..9922  nn..550022  ccoossìì  ccoommee  mmooddiiffiiccaattoo  ddaall  DD..LLggss..  1199..66..9999  nn..222299,,  DD..LLggss..  
3300..33..22000011  nn..116655  ee  aall  DD..PP..RR..  1100..1122..9977  nn..  448833..   
IInn  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll''aarrtt..77,,  ppuunnttoo  11,,  DD..LLggss..  3300..0033..22000011,,  nn..116655,,  èè  ggaarraannttiittaa  ppaarriittàà  ee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  ttrraa  
uuoommiinnii  ee  ddoonnnnee  ppeerr  ll''aacccceessssoo  aall  llaavvoorroo  eedd  iill  ttrraattttaammeennttoo  ssuull  llaavvoorroo..   
LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aaii  ccoonnccoorrssii  iinnddeettttii  ddaa  PPuubbbblliicchhee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii  nnoonn  èè  ssooggggeettttaa  aa  lliimmiittii  ddii  eettàà  ((LLeeggggee  
nn..  112277  ddeell  1155..55..11999977))..   
NNoonn  ppoossssoonnoo  aacccceeddeerree  aallll''iimmppiieeggoo  ccoolloorroo  cchhee  ssiiaannoo  eesscclluussii  ddaallll''eelleettttoorraattoo  aattttiivvoo  oo  cchhee  ssiiaannoo  ssttaattii  
ddeessttiittuuiittii,,  ddiissppeennssaattii  ddaallll''iimmppiieeggoo  pprreessssoo  PPuubbbblliicchhee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii,,  oovvvveerroo  lliicceennzziiaattii..   
SSoonnoo  ffaattttee  ssaallvvee  llee  ppeerrcceennttuuaallii  ddaa  rriisseerrvvaarree  ppeerr  ppaarrttiiccoollaarrii  ccaatteeggoorriiee  pprreevviissttee  ddaa  lleeggggii  ssppeecciiaallii..   
RREEQQUUIISSIITTII  DDII  AAMMMMIISSSSIIOONNEE   
PPeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  ddoommaannddee  ee  ll’’aammmmiissssiioonnee  aall  ccoonnccoorrssoo  èè  rriicchhiieessttoo  iill  ppoosssseessssoo  ddeeii  sseegguueennttii  
rreeqquuiissiittii,,  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ppoosssseedduuttii  aallllaa  ddaattaa  ddii  ssccaaddeennzzaa  ddeell  tteerrmmiinnee  ssttaabbiilliittoo  nneell  bbaannddoo  ddii  ccoonnccoorrssoo  ::   
RREEQQUUIISSIITTII  GGEENNEERRAALLII   
aa))  cciittttaaddiinnaannzzaa  iittaalliiaannaa  oo  cciittttaaddiinnaannzzaa  ddii  uunnoo  ddeeii  PPaaeessii  ddeellll’’uunniioonnee  EEuurrooppeeaa..  SSoonnoo  iinnoollttrree  rriicchhiiaammaattee  llee  
ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aall  DD..PP..RR..  nn..  448877//9944;;   
bb))  iiddoonneeiittàà  ffiissiiccaa  aallll''iimmppiieeggoo::   
11..  ll''aacccceerrttaammeennttoo  ddeellll''iiddoonneeiittàà  ffiissiiccaa  aallll''iimmppiieeggoo  ccoonn  oosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  nnoorrmmee  iinn  tteemmaa  ddii  ccaatteeggoorriiee  pprrootteettttee  
èè  eeffffeettttuuaattoo  aa  ccuurraa  ddeellll''AAzziieennddaa  OOssppeeddaalliieerraa  pprriimmaa  ddeellll''iimmmmiissssiioonnee  iinn  sseerrvviizziioo;;   
cc))  ttiittoolloo  ddii  ssttuuddiioo  ppeerr  ll’’aacccceessssoo  aallllee  rriissppeettttiivvee  ccaarrrriieerree;; 
dd))  iissccrriizziioonnee  aallll’’aallbboo  pprrooffeessssiioonnaallee,,  oovvee  rriicchhiieessttaa,,  ppeerr  ll’’eesseerrcciizziioo  pprrooffeessssiioonnaallee..  LL’’iissccrriizziioonnee  aall  
ccoorrrriissppoonnddeennttee  aallbboo  pprrooffeessssiioonnaallee  ddii  uunnoo  ddeeii  PPaaeessii  ddeellll’’UUnniioonnee  eeuurrooppeeaa  ccoonnsseennttee  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aaii  
ccoonnccoorrssii,,  ffeerrmmoo  rreessttaannddoo  ll’’oobbbblliiggoo  ddeellll’’iissccrriizziioonnee  aallll’’aallbboo  iinn  IIttaalliiaa  pprriimmaa  ddeellll’’aassssuunnzziioonnee  iinn  sseerrvviizziioo.. 
RREEQQUUIISSIITTII  SSPPEECCIIFFIICCII   
aa))  llaauurreeaa  iinn  mmeeddiicciinnaa  ee  cchhiirruurrggiiaa;;   
bb))  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  nneellllaa  ddiisscciipplliinnaa  ooggggeettttoo  ddeell  ccoonnccoorrssoo  oovvvveerroo  iinn  ddiisscciipplliinnaa  eeqquuiippoolllleennttee  oo  iinn  ddiisscciipplliinnaa  
aaffffiinnee;; 
cc))  iissccrriizziioonnee  aallll''aallbboo  ddeellll''oorrddiinnee  ddeeii  mmeeddiiccii  aatttteessttaattaa  ddaa  cceerrttiiffiiccaattoo  iinn  ddaattaa  nnoonn  aanntteerriioorree  aa  sseeii  mmeessii  rriissppeettttoo  
aa  qquueellllaa  ddii  ssccaaddeennzzaa  ddeell  bbaannddoo  oovvvveerroo  aatttteessttaattaa  ddaa  cceerrttiiffiiccaattoo  nnoonn  aanntteerriioorree  aa  sseeii  mmeessii  rriissppeettttoo  aa  qquueellllaa  
ddii  ssccaaddeennzzaa  ddeell  bbaannddoo  oovvvveerroo,,  aaii  sseennssii  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee,,  ddaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  
cceerrttiiffiiccaazziioonnee..   
TTuuttttii  ii  rreeqquuiissiittii  ddii  aammmmiissssiioonnee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ppoosssseedduuttii,,  ppeennaa  eesscclluussiioonnee  ddaallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeell  
ccoonnccoorrssoo,,  oollttrree  cchhee  aallllaa  ddaattaa  ddii  ssccaaddeennzzaa  ddeell  bbaannddoo,,  aanncchhee  aallllaa  ddaattaa  ddeellll''eeffffeettttiivvaa  iimmmmiissssiioonnee  iinn  sseerrvviizziioo.. 
CCoonn  llaa  pprreesseennttee  pprroocceedduurraa  ccoonnccoorrssuuaallee  ttrroovveerràà  aapppplliiccaazziioonnee  aappppoossiittaa  ccllaauussoollaa  ccoonnttrraattttuuaallee  cchhee  
ssttaabbiilliissccee  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  ppeerrmmaanneennzzaa  pprreessssoo  ll’’AAzziieennddaa  OOssppeeddaalliieerraa  ““SSaann  PPiioo””  ddii  BBeenneevveennttoo  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  
nnoonn  iinnffeerriioorree  aaii  55  aannnnii.. 
  
MMOODDAALLIITTAA’’  EE  TTEERRMMIINNII  PPEERR  LLAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  DDOOMMAANNDDEE   
LLaa  ddoommaannddaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ccoonnccoorrssoo,,  rreeddaattttaa  iinn  ccaarrttaa  sseemmpplliiccee,,  aallllaa  qquuaallee  vvaa  aacccclluussaa  llaa  
ddooccuummeennttaazziioonnee,,  ddoovvrràà  eesssseerree  iinnvviiaattaa  aall  DDiirreettttoorree  GGeenneerraallee  ddeellll’’AA..OO..  ““SSaann  PPiioo””  --  VViiaa  ddeellll’’AAnnggeelloo,,  11  --  
8822110000  BBeenneevveennttoo,,  ttrraammiittee  sseerrvviizziioo  ppuubbbblliiccoo  ppoossttaallee,,  aa  mmeezzzzoo  ddii  rraaccccoommaannddaattaa  ccoonn  aavvvviissoo  ddii  rriicceevviimmeennttoo,,  
ooppppuurree  pprreesseennttaattaa  ddiirreettttaammeennttee,,  iinn  pplliiccoo  cchhiiuussoo,,  aallll’’UUffffiicciioo  PPrroottooccoolllloo  GGeenneerraallee  ddeellll’’AA..OO..  ““SSaann  PPiioo””  --  VViiaa  
ddeellll’’AAnnggeelloo,,  11  --  8822110000  --  BBeenneevveennttoo,,  ddii  ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii,,  ddaall  lluunneeddìì  aall  vveenneerrddìì,,  ddaallllee  oorree  1100,,0000  aallllee  1133,,0000..  
LLee  ddoommaannddee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  iinnvviiaattee  aa  mmeezzzzoo  ddii  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  cceerrttiiffiiccaattaa  aallll’’iinnddiirriizzzzoo  PPEECC  
ddeellll’’AAzziieennddaa  pprroottooccoolllloo@@ppeecc..aaoo--rruummmmoo..iitt,,  aavveennddoo  ccuurraa  ddii  aalllleeggaarree  ttuuttttaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  iinn  ffoorrmmaattoo  
ppddff  iinn  uunn  uunniiccoo  ffiillee  ((iinn  uunnaa  ccaarrtteellllaa  ccoommpprreessssaa  ffoorrmmaattoo  zziipp))  nnoommiinnaannddoollaa  ccoonn  ““ccooggnnoommee..nnoommee..zziipp””  
ddeebbiittaammeennttee  ssoottttoossccrriittttaa  ccoonn  llee  sseegguueennttii  mmooddaalliittàà::  ffiirrmmaa  eesstteessaa  ee  lleeggggiibbiillee  aappppoossttaa  iinn  oorriiggiinnaallee  ssuuii  
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ddooccuummeennttii  ddaa  ssccaannssiioonnaarree  ooppppuurree  ffiirrmmaa  ddiiggiittaallee..  SSii  rriiccoorrddaa  cchhee    llaa  vvaalliiddiittàà  ddii  ttaallee  iinnvviioo,,  ccoossìì  ccoommee  
ssttaabbiilliittoo  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee,,  èè  ssuubboorrddiinnaattaa  aallll’’uuttiilliizzzzoo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ccaannddiiddaattoo  ddii  uunnaa  pprroopprriiaa  ccaasseellllaa  ddii  
ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  cceerrttiiffiiccaattaa;;    nnoonn  ssaarràà  ccoonnssiiddeerraattoo  vvaalliiddoo  ll’’  iinnvviioo  ddaa  ccaasseellllaa  ddii  ppoossttaa  sseemmpplliiccee//oorrddiinnaarriiaa  
aanncchhee  ssee  iinnddiirriizzzzaattaa  aallll’’iinnddiirriizzzzoo  PPEECC  aazziieennddaallee  ssoopprraa  iinnddiiccaattoo  oo  aadd  aallttrraa  ddiivveerrssaa  PPEECC  aazziieennddaallee..  IIll  
ccaannddiiddaattoo  ddoovvrràà  ccoommuunnqquuee  aalllleeggaarree  ccooppiiaa  ddii  uunn  ddooccuummeennttoo  vvaalliiddoo  dd’’iiddeennttiittàà..  NNeellll’’ooggggeettttoo  ddeellllaa  PPEECC  
ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  iinnddiiccaattii::  ccooggnnoommee  ee  nnoommee  ddeell  ccaannddiiddaattoo  ee  iill  ccoonnccoorrssoo  aall  qquuaallee  ssii  rriicchhiieeddee  ddii  
ppaarrtteecciippaarree.. 
LLee  ddoommaannddee  ddoovvrraannnnoo  ppeerrvveenniirree,,  aa  ppeennaa  ddii  eesscclluussiioonnee  ddaall  ccoonnccoorrssoo,,  eennttrroo  iill    3300°°  ggiioorrnnoo  ssuucccceessssiivvoo  aa  
qquueelllloo  ddeellllaa  ddaattaa  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeellll''eessttrraattttoo  ddeell  pprreesseennttee  bbaannddoo  ssuullllaa  GGaazzzzeettttaa  UUffffiicciiaallee  ddeellllaa  
RReeppuubbbblliiccaa  IIttaalliiaannaa..   
QQuuaalloorraa  ddeettttoo  ggiioorrnnoo  ssiiaa  ffeessttiivvoo,,  iill  tteerrmmiinnee  èè  pprroorrooggaattoo  aallllaa  sstteessssaa  oorraa  ddeell  pprriimmoo  ggiioorrnnoo  ssuucccceessssiivvoo  nnoonn  
ffeessttiivvoo..   
EE’’  eesscclluussaa  ooggnnii  aallttrraa  ffoorrmmaa  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  oo  ttrraassmmiissssiioonnee..   
PPeerr  llee  ddoommaannddee  ssppeeddiittee  aa  mmeezzzzoo  ddeell  sseerrvviizziioo  ppuubbbblliiccoo  ppoossttaallee  ffaa  ffeeddee  iill  ttiimmbbrroo  ee  ddaattaa  ddeellll''uuffffiicciioo  ppoossttaallee  
aacccceettttaannttee..   
IIll  tteerrmmiinnee  ffiissssaattoo  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  ddoommaannddee  ee  ddeeii  ddooccuummeennttii  èè  ppeerreennttoorriioo;;  ll''eevveennttuuaallee  rriisseerrvvaa  ddii  
iinnvviioo  ssuucccceessssiivvoo  ddii  ddooccuummeennttii  èè  pprriivvaa  ddii  eeffffeettttoo..   
NNeellllaa  ddoommaannddaa  ggllii  aassppiirraannttii  ddoovvrraannnnoo  ddiicchhiiaarraarree::   
aa))  ccooggnnoommee  ee  nnoommee,,  ddaattaa  ee  lluuooggoo  ddii  nnaasscciittaa,,  rreessiiddeennzzaa;;   
bb))  iill  ppoosssseessssoo  ddeellllaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  iittaalliiaannaa  oo  eeqquuiivvaalleennttee;;   
cc))  iill  CCoommuunnee  ddii  iissccrriizziioonnee  nneellllee  lliissttee  eelleettttoorraallii,,  oovvvveerroo  ii  mmoottiivvii  ddeellllaa  nnoonn  iissccrriizziioonnee  oo  ddeellllaa  ccaanncceellllaazziioonnee  
ddaallllee  lliissttee  mmeeddeessiimmee;;   
dd))  llee  eevveennttuuaallii  ccoonnddaannnnee  ppeennaallii  rriippoorrttaattee  ((aanncchhee  ssee  ssiiaa  ssttaattaa  ccoonncceessssaa  aammnniissttiiaa,,  iinndduullttoo,,  ccoonnddoonnoo  oo  
ppeerrddoonnoo  ggiiuuddiizziiaallee))  eedd  ii  pprroocceeddiimmeennttii  ppeennaallii  eevveennttuuaallmmeennttee  ppeennddeennttii  aa  lloorroo  ccaarriiccoo  oovvvveerroo  ddii  nnoonn  aavveerr  
rriippoorrttaattoo  ccoonnddaannnnee  ppeennaallii;;   
ee))  ii  ttiittoollii  ddii  ssttuuddiioo  ppoosssseedduuttii  cciiaassccuunnoo  ccoonn  ll''iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ddaattaa,,  vvoottoo,,  sseeddee  ee  ddeennoommiinnaazziioonnee  
ddeellll''iissttiittuuttoo  pprreessssoo  iill  qquuaallee  ggllii  sstteessssii  ssoonnoo  ssttaattii  ccoonnsseegguuiittii  ee  ii  rreeqquuiissiittii  ssppeecciiffiiccii  ddii  aammmmiissssiioonnee  rriicchhiieessttii  ppeerr  
iill  pprreesseennttee  ccoonnccoorrssoo  ((iinnddiiccaarrllii))..  SSee  iill  ttiittoolloo  ddii  ssttuuddiioo  èè  ssttaattoo  ccoonnsseegguuiittoo  aallll’’eesstteerroo  ddoovvrràà  rriissuullttaarree  
ll’’eeqquuiippoolllleennzzaa,,  cceerrttiiffiiccaattaa  ddaallllaa  ccoommppeetteennttee  aauuttoorriittàà;;   
ff))  llaa  lloorroo  ppoossiizziioonnee  nneeii  rriigguuaarrddii  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  mmiilliittaarrii;;   
gg))  ii  sseerrvviizzii  pprreessttaattii  ccoommee  iimmppiieeggaattii  pprreessssoo  ppuubbbblliicchhee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii  oo  llee  ccaauussee  ddii  rriissoolluuzziioonnee  ddii  
pprreecceeddeennttii  rraappppoorrttii  ddii  ppuubbbblliiccoo  iimmppiieeggoo,,  oovvvveerroo  ddii  nnoonn  aavveerr  mmaaii  pprreessttaattoo  sseerrvviizziioo  pprreessssoo  PPuubbbblliicchhee  
AAmmmmiinniissttrraazziioonnii;;   
hh))  llee  ccoonnddiizziioonnii  cchhee  ddaannnnoo  ddiirriittttoo  aa  pprreecceeddeennzzaa  oo  pprreeffeerreennzzaa  iinn  ccaassoo  ddii  ppaarriittàà  ddii  ppuunntteeggggiioo  ((LLeeggggee  6688//9999  
eedd  aarrtt..  55  DD..PP..RR..  nn..  448877//9944));;   
ii))  iill  ddoommiicciilliioo  pprreessssoo  iill  qquuaallee  ddeevvee  eesssseerree  ffaattttaa  aallll''aassppiirraannttee,,  aadd  ooggnnii  eeffffeettttoo,,  ooggnnii  nneecceessssaarriiaa  
ccoommuunniiccaazziioonnee  eedd  eevveennttuuaallee  rreeccaappiittoo  tteelleeffoonniiccoo..  IInn  ccaassoo  ddii  mmaannccaattaa  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  vvaallee  aadd  ooggnnii  eeffffeettttoo  
llaa  rreessiiddeennzzaa  ddii  ccuuii  aallllaa  lleetttteerraa  aa)).. 
  jj))  ddii  nnoonn  eesssseerree  ssttaattoo  ddeessttiittuuiittoo  oo  ddiissppeennssaattoo  ddaallll’’iimmppiieeggoo  pprreessssoo  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ppeerr  
ppeerrssiisstteennttee  iinnssuuffffiicciieennttee  rreennddiimmeennttoo  ee  ddii  nnoonn  eesssseerree  ssttaattoo  ddiicchhiiaarraattoo  ddeeccaadduuttoo  ddaa  aallttrroo  iimmppiieeggoo  ssttaattaallee  
ppeerr  aavveerrlloo  ccoonnsseegguuiittoo  mmeeddiiaannttee  pprroodduuzziioonnee  ddii  ddooccuummeennttii  ffaallssii  oo  vviizziiaattii  ddaa  iinnvvaalliiddiittàà  nnoonn  ssaannaabbiillee;; 
kk))  ddii  nnoonn  aavveerree  ccaauussee  oossttaattiivvee  aall  rraappppoorrttoo  ddii  ppuubbbblliiccoo  iimmppiieeggoo;; 
ll))  ddii  eesssseerree  ppoorrttaattoorree  ddii  hhaannddiiccaapp  ee  ddii  rriicchhiieeddeerree,,  ppeerr  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  pprroovvee  dd’’eessaammee,,  iinn  rreellaazziioonnee  
aallllaa  pprroopprriiaa  ccoonnddiizziioonnee,,  ii  sseegguueennttii  aauussiillii  ee  llaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeeii  sseegguueennttii  tteemmppii  aaggggiiuunnttiivvii;; 
mm))  ddii  aalllleeggaarree  aallllaa  pprreesseennttee  iissttaannzzaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  pprreevviissttaa  aacccceettttaannddoo  llee  ccoonnddiizziioonnii  ffiissssaattee  nneell  
bbaannddoo  nnoonncchhéé  qquueellllee  cchhee  ddiisscciipplliinnaannoo  ee  ddiisscciipplliinneerraannnnoo  lloo  ssttaattoo  ggiiuurriiddiiccoo  eedd  eeccoonnoommiiccoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  
ddiippeennddeennttee  ddaa  ppuubbbblliicchhee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ee  nneelllloo  ssppeecciiffiiccoo  ddeell  SS..SS..NN..  ee  ddeellll’’AAzziieennddaa  OOssppeeddaalliieerraa  SSaann  PPiioo  
ddii  BBeenneevveennttoo.. 
II  ccaannddiiddaattii  hhaannnnoo  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  ccoommuunniiccaarree  ggllii  eevveennttuuaallii  ccaammbbii  ddii  iinnddiirriizzzzoo  aallll’’AAzziieennddaa  OOssppeeddaalliieerraa  ““SSaann  
PPiioo””  --  VViiaa  ddeellll''AAnnggeelloo,,  11  --  8822110000  --  BBeenneevveennttoo,,  llaa  qquuaallee  nnoonn  ssii  aassssuummee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeerr  llaa  ddiissppeerrssiioonnee  ddii  
ddooccuummeennttaazziioonnee  ddeerriivvaannttee  ddaa  iinneessaattttaa  iinnddiiccaazziioonnee  ddeell  rreeccaappiittoo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ccoonnccoorrrreennttee,,  ooppppuurree  ppeerr  
mmaannccaattaa  oo  ttaarrddiivvaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeell  ccaammbbiiaammeennttoo  ddeellll’’iinnddiirriizzzzoo  iinnddiiccaattoo  nneellllaa  ddoommaannddaa,,  nnéé  ppeerr  
eevveennttuuaallii  ddiissgguuiiddii  ppoossttaallii  oo  ccoommuunnqquuee  iimmppuuttaabbiillii  aa  tteerrzzii,,  aa  ccaassoo  ffoorrttuuiittoo  oo  ffoorrzzaa  mmaaggggiioorree..   
II  rreeqquuiissiittii  ddii  aammmmiissssiioonnee  aall  ccoonnccoorrssoo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ttaassssaattiivvaammeennttee  ddiicchhiiaarraattii  nneellllaa  ddoommaannddaa  ddii  
ppaarrtteecciippaazziioonnee..   
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LLaa  ddoommaannddaa  ddeevvee  eesssseerree  ffiirrmmaattaa;;  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..3399,,  ccoommmmaa  11,,  ddeell  DD..PP..RR..  2288..1122..22000000,,  nn..444455,,  nnoonn  èè  
rriicchhiieessttaa  ll’’aauutteennttiiccaa  ddii  ttaallee  ffiirrmmaa..   
LLaa  mmaannccaattaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeetteerrmmiinnaa  ll’’eesscclluussiioonnee  ddaall  ccoonnccoorrssoo..   
II  bbeenneeffiicciiaarrii  ddeellllaa  LLeeggggee  55//22//9922  nn..110044,,  rreellaattiivvaa  aallllee  iinntteeggrraazziioonnii  ssoocciiaallii  eedd  aaii  ddiirriittttii  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ppoorrttaattrriiccii  
ddii  hhaannddiiccaapp,,  ssoonnoo  tteennuuttii  aadd  iinncclluuddeerree  nneellllaa  ddoommaannddaa  ddii  aammmmiissssiioonnee  llaa  ssppeecciiffiiccaazziioonnee  ddii  ccuuii  aall  22°°  ccoommmmaa  
ddeellll''aarrtt..  2200  ddeellllaa  pprreeddeettttaa  lleeggggee::  iill  ccaannddiiddaattoo  ssppeecciiffiiccaa  ll''aauussiilliioo  nneecceessssaarriioo  iinn  rreellaazziioonnee  aall  pprroopprriioo  
hhaannddiiccaapp,,  nnoonncchhéé  ll''eevveennttuuaallee  nneecceessssiittàà  ddii  tteemmppii  aaggggiiuunnttiivvii  dduurraannttee  llee  pprroovvee  ddii  eessaammee  pprreevviissttee  ddaall  
pprreesseennttee  bbaannddoo..   
TTuuttttii  ii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ddii  ccuuii  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ssiiaa  vveennuuttaa  iinn  ppoosssseessssoo  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeellll’’eesspplleettaammeennttoo  ddeeii  
pprroocceeddiimmeennttii  ccoonnccoorrssuuaallii  vveerrrraannnnoo  ttrraattttaattii  nneell  rriissppeettttoo  ddeell  DD..LLggss..119966//22000033  ee  ddeell  GGDDPPRR  ((RReeggoollaammeennttoo  UUEE  
22001166//667799));;  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ccaannddiiddaattoo  iimmpplliiccaa  iill  ccoonnsseennssoo  aall  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  
pprroopprrii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii,,  ccoommpprreessii  ii  ddaattii  sseennssiibbiillii,,  aa  ccuurraa  ddeell  ppeerrssoonnaallee  aasssseeggnnaattoo  aallll’’uuffffiicciioo  pprreeppoossttoo  aallllaa  
ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeellllee  ddoommaannddee  eedd  aallll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllee  sstteessssee  ppeerr  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  pprroocceedduurree  ccoonnccoorrssuuaallii..   
DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  DDAA  AALLLLEEGGAARREE  AALLLLAA  DDOOMMAANNDDAA   
AAllllaa  ddoommaannddaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ccoonnccoorrssoo  ii  ccoonnccoorrrreennttii  ddeevvoonnoo  aalllleeggaarree:: 
--aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee  aatttteessttaannttee  iill  ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ssppeecciiffiiccii  ddii  aammmmiissssiioonnee  aall  CCoonnccoorrssoo;;   
--ttuuttttee  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  rreellaattiivvee  aaii  ttiittoollii  cchhee  rriitteennggaannoo  ooppppoorrttuunnoo  pprreesseennttaarree  aaggllii  eeffffeettttii  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  
ddii  mmeerriittoo  ee  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellllaa  ggrraadduuaattoorriiaa,,  iivvii  ccoommpprreessoo  uunn  ccuurrrriiccuulluumm  ffoorrmmaattiivvoo  ee  pprrooffeessssiioonnaallee,,  
rreeddaattttoo  ssuu  ccaarrttaa  lliibbeerraa  ddaattaattoo  ee  ffiirrmmaattoo  ee  ddeebbiittaammeennttee  ddooccuummeennttaattoo,,  eedd  iill  cceerrttiiffiiccaattoo  ddii  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  
ccoonnsseegguuiittoo  aaii  sseennssii  ddeell  DD..LLggss..  nn..  225577//9911  ee  ddeell  DD..LLggss..  nn..  336688//9999,,  aanncchhee  ssee  ffaattttoo  vvaalleerree  ccoommee  rreeqquuiissiittoo  ddii  
aammmmiissssiioonnee,,  ccoonn  iinnddiiccaazziioonnee  ddeell  nnuummeerroo  ddeeggllii  aannnnii  ddii  ccoorrssoo  aall  ffiinnee  ddeellll''aattttrriibbuuzziioonnee  ddeell  ppuunntteeggggiioo  
pprreevviissttoo  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee.. 
SSii  pprreecciissaa  cchhee  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  eeffffeettttuuaattee  nneell  ccuurrrriiccuulluumm  nnoonn  ssuuppppoorrttaattee  ddaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  oo  ddaa  
ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddeellll’’aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà  nnoonn  ssoonnoo  ooggggeettttoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee..   
TTuuttttii  ii  ddooccuummeennttii  aalllleeggaattii  aallllaa  ddoommaannddaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ccoonnccoorrssoo  ppoossssoonnoo  eesssseerree  pprrooddoottttii::  iinn  
oorriiggiinnaallee,,  iinn  ccooppiiaa  lleeggaallee  oo  aauutteennttiiccaattaa  aaii  sseennssii  ddii  lleeggggee  oovvvveerroo  aauuttoocceerrttiiffiiccaattii  nneeii  ccaassii  ee  nneeii  lliimmiittii  pprreevviissttii  
ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee..   
AAUUTTOOCCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE   
IIll  ccaannddiiddaattoo,,  iinn  lluuooggoo  ddeellllaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  rriillaasscciiaattaa  ddaallll’’aauuttoorriittàà  ccoommppeetteennttee,,  ppuuòò  pprreesseennttaarree  iinn  ccaarrttaa  
sseemmpplliiccee  ee  sseennzzaa  aauutteennttiiccaa  ddeellllaa  ffiirrmmaa::   
aa))  ““ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  cceerrttiiffiiccaazziioonnee””::  aanncchhee  ccoonntteessttuuaallee  aallll’’iissttaannzzaa,,  nneeii  ccaassii  iinnddiiccaattii  nneellll’’aarrtt..  4466  
ddeell  DD..PP..RR..  nn..  444455//22000000  ((aadd  eesseemmppiioo::  ssttaattoo  ddii  ffaammiigglliiaa,,  iissccrriizziioonnee  iinn  aallbbii  pprrooffeessssiioonnaallii,,  ttiittoolloo  ddii  ssttuuddiioo,,  
qquuaalliiffiiccaa  pprrooffeessssiioonnaallee,,  ttiittoolloo  ddii  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee,,  ddii  aabbiilliittaazziioonnee,,  eecccc..))..   
ooppppuurree::  bb))  ““ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà””::  ppeerr  ttuuttttii  ggllii  ssttaattii,,  llee  qquuaalliittàà  ppeerrssoonnaallii  ee  ii  ffaattttii  nnoonn    
eesspprreessssaammeennttee  iinnddiiccaattii  nneell  cciittaattoo  aarrtt..  4466  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  444455//22000000  ((aadd  eesseemmppiioo::  aattttiivviittàà  ddii  sseerrvviizziioo,,  bboorrssee  ddii  
ssttuuddiioo,,  iinnccaarriicchhii  lliibbeerroo--pprrooffeessssiioonnaallii,,  aattttiivviittàà  ddii  ddoocceennzzaa,,  ffrreeqquueennzzaa  ccoorrssii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee,,  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo,,  
ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  ccoonnvveeggnnii,,  sseemmiinnaarrii,,  ccoonnffoorrmmiittàà  aallll’’oorriiggiinnaallee  ddii  ccooppiiee  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnii  oovvvveerroo  ccooppiiaa  ddii  ttiittoollii  
ddii  ssttuuddiioo  oo  ddii  sseerrvviizziioo))..   
LLaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddii  ttaallee  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  rreessaa  uunniittaammeennttee  aa  ffoottooccooppiiaa  ddii  ddooccuummeennttoo  dd’’iiddeennttiittàà  
ppeerrssoonnaallee  ffiirrmmaattaa  ddaall  ssoottttoossccrriittttoorree..   
LLaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  rreessaa  ddaall  ccaannddiiddaattoo  ((iivvii  ccoommpprreessaa  ll’’aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee  rreellaattiivvaa  rreeqquuiissiittii  ssppeecciiffiiccii  ddii  
aammmmiissssiioonnee)),,  iinn  qquuaannttoo  ssoossttiittuuttiivvaa  aa  ttuuttttii  ggllii  eeffffeettttii  ddeellllaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee,,  ddeevvee  ccoonntteenneerree  ttuuttttii  ggllii  eelleemmeennttii  
nneecceessssaarrii  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  ttiittoolloo  cchhee  iill  ccaannddiiddaattoo  iinntteennddee  pprroodduurrrree;;  ll’’oommiissssiioonnee,,  aanncchhee  ddii  uunn  ssoolloo  
eelleemmeennttoo,,  ccoommppoorrttaa  llaa  nnoonn  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  ttiittoolloo  aauuttoocceerrttiiffiiccaattoo..   
PPeerrttaannttoo,,  nneellll’’iinntteerreessssee  ddeell  ccaannddiiddaattoo,,  ssii  ssuuggggeerriissccee  ddii  aalllleeggaarree  ––  iinn  ffoottooccooppiiaa  sseemmpplliiccee  ddiicchhiiaarraattaa  
ccoonnffoorrmmee  aallll’’oorriiggiinnaallee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ssuuiinnddiiccaattee  ––  ttuuttttaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  aa  ccoorrrreeddoo  ddeellllaa  ddoommaannddaa..   
IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aall  sseerrvviizziioo  pprreessttaattoo,,  llaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddeellll’’aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà  ((uunniiccaa  
aalltteerrnnaattiivvaa  aall  cceerrttiiffiiccaattoo  ddii  ssttaattoo  ddii  sseerrvviizziioo))  aalllleeggaattaa  aallllaa  ddoommaannddaa,,  rreessaa  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ssoopprraaiinnddiiccaattee,,  
ddeevvee  ccoonntteenneerree  ll’’eessaattttaa  ddeennoommiinnaazziioonnee  ddeellll’’EEnnttee  pprreessssoo  iill  qquuaallee  iill  sseerrvviizziioo  èè  ssttaattoo  pprreessttaattoo,,  llaa  qquuaalliiffiiccaa,,  iill  
ttiippoo  ddii  rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo  ((tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo//ddeetteerrmmiinnaattoo,,  tteemmppoo  ppiieennoo//ppaarrtt--ttiimmee)),,  llee  ddaattee  ddii  iinniizziioo  ee  ddii  
ccoonncclluussiioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo,,  nnoonncchhéé  llee  eevveennttuuaallii  iinntteerrrruuzziioonnii  ((aassppeettttaattiivvaa  sseennzzaa  aasssseeggnnii,,  ssoossppeennssiioonnee  
ccaauutteellaarree,,  eecccc..))  ee  qquuaanntt’’aallttrroo  nneecceessssaarriioo  ppeerr  vvaalluuttaarree  iill  sseerrvviizziioo  sstteessssoo..  AAnncchhee  nneell  ccaassoo  ddii  
aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddii  ppeerriiooddii  ddii  aattttiivviittàà  ssvvoollttaa  iinn  qquuaalliittàà  ddii  bboorrssiissttaa,,  ddii  ddoocceennttee,,  ddii  iinnccaarriicchhii  lliibbeerroo--
pprrooffeessssiioonnaallii,,  eecccc……,,  ooccccoorrrree  iinnddiiccaarree  ccoonn  pprreecciissiioonnee  ttuuttttii  ggllii  eelleemmeennttii  iinnddiissppeennssaabbiillii  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  
((ttiippoollooggiiaa  ddeellll’’aattttiivviittàà,,  ppeerriiooddoo  ee  sseeddee  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  sstteessssaa))..   
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LLee  ppuubbbblliiccaazziioonnii  ssaarraannnnoo  vvaalluuttaattee  ssee  eeddiittee  aa  ssttaammppaa  ee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ccoommuunnqquuee  pprreesseennttaattee;;  ppoottrraannnnoo  
eesssseerree  aalllleeggaattee  aallllaa  ddoommaannddaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  iinn  ffoottooccooppiiaa  sseemmpplliiccee  uunniittaammeennttee  aadd  uunnaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  
ssoossttiittuuttiivvaa  ddeellll’’aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà,,  rreessaa  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ssoopprraaiinnddiiccaattee,,  ccoonn  llaa  qquuaallee  iill  ccaannddiiddaattoo  aatttteessttaa  cchhee  
llee  sstteessssee  ssoonnoo  ccoonnffoorrmmii  aallll’’oorriiggiinnaallee..   
SSii  rraammmmeennttaa,,  iinnffiinnee,,  cchhee  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ppuuòò  eeffffeettttuuaarree  iiddoonneeii  ccoonnttrroollllii  ssuullllaa  vveerriiddiicciittàà  ddeell  ccoonntteennuuttoo  
ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssoossttiittuuttiivvee  rriicceevvuuttee..  QQuuaalloorraa  ddaall  ccoonnttrroolllloo  ddii  ccuuii  ssoopprraa  eemmeerrggaa  llaa  nnoonn  vveerriiddiicciittàà  ddeell  
ccoonntteennuuttoo  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii,,  ll’’iinntteerreessssaattoo  ddeeccaaddee  ddaaii  bbeenneeffiiccii  eevveennttuuaallmmeennttee  ccoonnsseegguueennttii  aall  
pprroovvvveeddiimmeennttoo  eemmaannaattoo  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  nnoonn  vveerriittiieerraa,,  ffaattttee  ssaallvvee  llee  rreellaattiivvee  ccoonnsseegguueennzzee  
ppeennaallii..   
AAllllaa  ddoommaannddaa  ddeevvee  eesssseerree  uunniittoo  iinn  ttrriipplliiccee  ccooppiiaa,,  iinn  ccaarrttaa  sseemmpplliiccee,,  uunn  eelleennccoo  ddeeii  ddooccuummeennttii  ee  ddeeii  ttiittoollii  
pprreesseennttaattii,,  nnuummeerraattoo  pprrooggrreessssiivvaammeennttee;;  ppeerr  ooggnnii  ttiittoolloo  ddoovvrràà  eesssseerree  iinnddiiccaattaa  llaa  mmooddaalliittàà  ddii  
pprreesseennttaazziioonnee  ((ffoottooccooppiiaa  sseemmpplliiccee  aaccccoommppaaggnnaattaa  ddaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  ccoonnffoorrmmiittàà  aallll’’oorriiggiinnaallee,,  
oovvvveerroo  oorriiggiinnaallee,,  oo  ccooppiiaa  lleeggaallee,,  oo  ccooppiiaa  aauutteennttiiccaattaa))..   
LL’’aattttiivviittàà  aammbbuullaattoorriiaallee  iinntteerrnnaa  pprreessttaattaa  aa  rraappppoorrttoo  oorraarriioo  pprreessssoo  ssttrruuttttuurree  aa  ddiirreettttaa  ggeessttiioonnee  ddeellllee  aazziieennddee  
ssaanniittaarriiee  ee  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  SSaanniittàà  iinn  bbaassee  aadd  aaccccoorrddii  nnaazziioonnaallii,,  èè  vvaalluuttaattaa  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’oorraarriioo  
sseettttiimmaannaallee  ssvvoollttoo  rraappppoorrttaattoo  aa  qquueelllloo  ddeeii  mmeeddiiccii  ddiippeennddeennttii  ddaallllee  aazziieennddee  ssaanniittaarriiee  ccoonn  oorraarriioo  aa  tteemmppoo  
ddeeffiinniittoo..   
II  rreellaattiivvii  cceerrttiiffiiccaattii  ddii  sseerrvviizziioo  ddeevvoonnoo  ccoonntteenneerree  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeellll’’oorraarriioo  sseettttiimmaannaallee  ((aarrtt..  2211  DD..PP..RR..  
448833//9977))..   
SSii  rreennddee  nnoottoo  cchhee  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  pprreesseennttaattaa  ppoottrràà  eesssseerree  rriittiirraattaa  ppeerrssoonnaallmmeennttee  ((oo  ddaa  uunn  iinnccaarriiccaattoo  
mmuunniittoo  ddii  ddeelleeggaa))  ssoolloo  ddooppoo  6600  ggiioorrnnii  ddaallll''aapppprroovvaazziioonnee  ddeellllaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddii  mmeerriittoo..  LLaa  rreessttiittuuzziioonnee  ddeeii  
ddooccuummeennttii  pprreesseennttaattii  ppoottrràà  aavvvveenniirree  aanncchhee  pprriimmaa  ddeellllaa  ssccaaddeennzzaa  ddeell  ssuuddddeettttoo  tteerrmmiinnee,,  ppeerr  iill  ccaannddiiddaattoo  
nnoonn  pprreesseennttaattoossii  aallllee  pprroovvee  dd’’eessaammee  oovvvveerroo  ppeerr  cchhii,,  pprriimmaa  ddeellll’’iinnsseeddiiaammeennttoo  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  
EEssaammiinnaattrriiccee,,  ddiicchhiiaarrii  eesspprreessssaammeennttee  ddii  rriinnuunncciiaarree  aallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ccoonnccoorrssoo..  TTrraassccoorrssii  33  aannnnii  
ddaallll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeellllaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  pprroocceeddeerràà  aallll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  
aalllleeggaattaa  aallllaa  ddoommaannddaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee.. 
SSii  iinnvviittaannoo  ppeerrttaannttoo  ii  ccaannddiiddaattii  aa  rriittiirraarree  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  eennttrroo  iill  ssuuddddeettttoo  tteerrmmiinnee..   
NNeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssoossttiittuuttiivvee  rreellaattiivvee  aaii  sseerrvviizzii  ddeevvee  eesssseerree  aatttteessttaattoo  ssee  rriiccoorrrroonnoo  oo  mmeennoo  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  
ccuuii  aallll’’uullttiimmoo  ccoommmmaa  ddeellll’’aarrtt..  4466  ddeell  DD..PP..RR..  776611//7799,,  iinn  pprreesseennzzaa  ddeellllee  qquuaallii  iill  ppuunntteeggggiioo  ddii  aannzziiaanniittàà  ddeevvee  
eesssseerree  rriiddoottttoo..  IInn      ccaassoo  ppoossiittiivvoo,,  ll’’aatttteessttaazziioonnee  ddeevvee  pprreecciissaarree  llaa  mmiissuurraa  ddeellllaa  rriidduuzziioonnee  ddeell  ppuunntteeggggiioo  
ccoossìì  ccoommee  ssttaabbiilliittaa  ddaallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ddii  ddiisscciipplliinnaa  iinn  rreellaazziioonnee  aall  pprrooffiilloo  pprrooffeessssiioonnaallee    ee  ddaallllee  mmaannssiioonnii  
ddeell  ddiippeennddeennttee..  SSii  iinnvviittaannoo,,  ppeerrttaannttoo,,  ii  ccaannddiiddaattii  aa  rriittiirraarree  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  eennttrroo  iill  ssuuddddeettttoo  tteerrmmiinnee..     
CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  EESSAAMMIINNAATTRRIICCEE   
LLaa  CCoommmmiissssiioonnee  EEssaammiinnaattrriiccee  èè  nnoommiinnaattaa  ddaall  DDiirreettttoorree  GGeenneerraallee,,  iinn  ootttteemmppeerraannzzaa  aa  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  
ddaallll''aarrtt..  2255  ddeell  DD..PP..RR..  1100..1122..11999977  nn..  448833  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  eedd  iinntteeggrraazziioonnii  ee  sseeccoonnddoo  llee  
mmooddaalliittàà  ddeeggllii  aarrtt..  55  ee  66  ddeell  mmeeddeessiimmoo  DD..PP..RR.... 
LLee  ooppeerraazziioonnii  ddii  ssoorrtteeggggiioo  ddeeii  ccoommppoonneennttii  ddeellllee  ccoommmmiissssiioonnii  ssoonnoo  ppuubbbblliicchhee.. 
SSOORRTTEEGGGGIIOO 
LLee  ooppeerraazziioonnii  ddii  ssoorrtteeggggiioo  ppeerr  llaa  ddeessiiggnnaazziioonnee  ddeeii  ccoommppoonneennttii  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  eessaammiinnaattrriiccee,,    
ssaarraannnnoo  eeffffeettttuuaattee  pprreessssoo  ll''AArreeaa  RRiissoorrssee  UUmmaannee  ddeellll''AA..OO..  ““SSaann  PPiioo””  ssiittaa  iinn  VViiaa  ddeellll''AAnnggeelloo,,  11  8822110000  ––  
BBeenneevveennttoo,,  iinn  sseedduuttaa  ppuubbbblliiccaa,,  aallllee  oorree  1122,,0000  ddeell  pprriimmoo  mmaarrtteeddìì  ssuucccceessssiivvoo  aallllaa  ddaattaa  ddii  ssccaaddeennzzaa  ddeell  
tteerrmmiinnee  uuttiillee  ppeerr  llee  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  ddoommaannddee  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  oovvvveerroo  nneeii  mmaarrtteeddìì  ssuucccceessssiivvii  aa  
ccaaddeennzzaa  bbiisseettttiimmaannaallee,,  pprreessssoo  llaa  mmeeddeessiimmaa  sseeddee  eedd  oorraa,,  ffiinnoo  aall  ccoommppiimmeennttoo  ddeellllee  ooppeerraazziioonnii.. 
CCOONNVVOOCCAAZZIIOONNEE  CCAANNDDIIDDAATTII     
II  ccaannddiiddaattii  aammmmeessssii  ssaarraannnnoo  aavvvviissaattii,,  ccoonn  lleetttteerraa  rraaccccoommaannddaattaa  ccoonn  aavvvviissoo  ddii  rriicceevviimmeennttoo,,  ddeell  lluuooggoo  ee  
ddeellllaa  ddaattaa  ddeellllaa  pprriimmaa  pprroovvaa,,  nnoonn  mmeennoo  ddii  qquuiinnddiiccii  ggiioorrnnii  pprriimmaa  ddeellllaa  pprroovvaa  ssccrriittttaa  eedd  aallmmeennoo  2200  ggiioorrnnii  
pprriimmaa  ddeellllaa  pprroovvaa  pprraattiiccaa  eedd  oorraallee  ccoossìì  ccoommee  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrtt..  77  ddeell  DD..PP..RR..  448833//11999977..   
LLaa  mmaannccaattaa  pprreesseennttaazziioonnee  aallllee  pprroovvee  dd’’eessaammee  nneeii  ggiioorrnnii  ffiissssaattii  ssaarràà  ccoonnssiiddeerraattaa  aa  ttuuttttii  ggllii  eeffffeettttii  qquuaallee  
rriinnuunncciiaa  aall  ccoonnccoorrssoo..   
LL’’eelleennccoo  ddeeii  ccaannddiiddaattii  aammmmeessssii  ee  llaa  ddaattaa  ddeellllaa  pprroovvaa  ssccrriittttaa  vveerrrràà,,  aallttrreessìì,,  ppuubbbblliiccaattaa  ssuull  ssiittoo  AAzziieennddaallee  
nneellllaa  sseezziioonnee  BBaannddii  ddii  CCoonnccoorrssoo.. 
II  ccaannddiiddaattii  ddoovvrraannnnoo  pprreesseennttaarrssii  aallllee  pprroovvee  ddii  eessaammee  pprroovvvviissttii  uunn  ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà  oo  ddii  
rriiccoonnoosscciimmeennttoo  iinn  ccoorrssoo  ddii  vvaalliiddiittàà..   
PPRROOVVEE  DD’’EESSAAMMEE  EE  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  TTIITTOOLLII 
LLee  pprroovvee  dd’’eessaammee  ssoonnoo  aarrttiiccoollaattee  nneell  mmooddoo  sseegguueennttee::   
PPRROOVVAA  SSCCRRIITTTTAA::   
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RReellaazziioonnee  ssuu  ccaassoo  cclliinniiccoo  ssiimmuullaattoo  oo  ssuu  aarrggoommeennttii  iinneerreennttii  aallllaa  ddiisscciipplliinnaa  mmeessssaa  aa  ccoonnccoorrssoo  oo  ssoolluuzziioonnee  
ddii  uunnaa  sseerriiee  ddii  qquueessiittii  aa  rriissppoossttaa  ssiinntteettiiccaa  iinneerreennttii  aallllaa  ddiisscciipplliinnaa  sstteessssaa..   
PPRROOVVAA  PPRRAATTIICCAA::   
11..  ssuu  tteeccnniicchhee  ee  mmaannuuaalliittàà  ppeeccuulliiaarrii  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa  mmeessssaa  aa  ccoonnccoorrssoo;;   
22..  ppeerr  llee  ddiisscciipplliinnee  ddeellll’’aarreeaa  cchhiirruurrggiiccaa  llaa  pprroovvaa,,  iinn  rreellaazziioonnee  aanncchhee  aall  nnuummeerroo  ddeeii  ccaannddiiddaattii,,  ssii  ssvvoollggee  ssuu  
ccaaddaavveerree  oo  mmaatteerriiaallee  aannaattoommiiccoo  iinn  ssaallaa  aauuttooppttiiccaa,,  oovvvveerroo  ccoonn  aallttrraa  mmooddaalliittàà  aa  ggiiuuddiizziioo  iinnssiinnddaaccaabbiillee  
ddeellllaa  ccoommmmiissssiioonnee;;   
33..  llaa  pprroovvaa  pprraattiiccaa  ddeevvee  ccoommuunnqquuee  eesssseerree  aanncchhee  iilllluussttrraattaa  sscchheemmaattiiccaammeennttee  ppeerr  iissccrriittttoo.. 
PPRROOVVAA  OORRAALLEE::   
SSuullllee  mmaatteerriiee  iinneerreennttii  aallllaa  ddiisscciipplliinnaa  aa  ccoonnccoorrssoo  nnoonncchhéé  ssuuii  ccoommppiittii  ccoonnnneessssii  aallllaa  ffuunnzziioonnee  ddaa  ccoonnffeerriirree..   
IIll  ssuuppeerraammeennttoo  ddeellllaa  pprroovvaa  ssccrriittttaa  ee  pprraattiiccaa  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aall  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddii  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  
ssuuffffiicciieennzzaa  eesspprreessssaa  iinn  tteerrmmiinnii  nnuummeerriiccii  ddii  aallmmeennoo  2211//3300..   
IIll  ssuuppeerraammeennttoo  ddeellllaa  pprroovvaa  oorraallee  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aall  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddii  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  ssuuffffiicciieennzzaa,,  
eesspprreessssaa  iinn  tteerrmmiinnii  nnuummeerriiccii  ddii  aallmmeennoo  1144//2200..   
LLee  CCoommmmiissssiioonnii  ddiissppoonnggoonnoo  ccoommpplleessssiivvaammeennttee,,  ddii  110000  ppuunnttii  ccoossìì  rriippaarrttiittii::   
--  2200  ppuunnttii  ppeerr  ii  ttiittoollii   
--  8800  ppuunnttii  ppeerr  llee  pprroovvee  ddii  eessaammee   
II  ppuunnttii  ppeerr  llee  pprroovvee  ddii  eessaammee  ssoonnoo  ccoossìì  rriippaarrttiittii::   
--3300  ppuunnttii  ppeerr  llaa  pprroovvaa  ssccrriittttaa   
--3300  ppuunnttii  ppeerr  llaa  pprroovvaa  pprraattiiccaa   
--2200  ppuunnttii  ppeerr  llaa  pprroovvaa  oorraallee   
II  2200  ppuunnttii  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  ttiittoollii  ssoonnoo  ccoossìì  rriippaarrttiittii  ::   
11))  ttiittoollii  ddii  ccaarrrriieerraa  mmaassssiimmoo  PPUUNNTTII  1100   
22))  ttiittoollii  aaccccaaddeemmiiccii  ee  ddii  ssttuuddiioo  mmaassssiimmoo  PPUUNNTTII  33   
33))  ppuubbbblliiccaazziioonnii  ee  ttiittoollii  sscciieennttiiffiiccii  PPUUNNTTII  33   
44))  ccuurrrriiccuulluumm  ffoorrmmaattiivvoo  ee  pprrooffeessssiioonnaallee  mmaassssiimmoo  PPUUNNTTII  44 
LLaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeeii  ccrriitteerrii  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  ttiittoollii  ddeevvee  eesssseerree  eeffffeettttuuaattaa  pprriimmaa  ddeellll’’eesspplleettaammeennttoo  
ddeellllaa  pprroovvaa  ssccrriittttaa  ee,,  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  ttiittoollii,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddii  qquueellllii  rriicchhiieessttii  qquuaallee  rreeqquuiissiittoo  
dd’’aammmmiissssiioonnee  aall  ccoonnccoorrssoo,,  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  ooggggeettttoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee,,  llaa  ccoommmmiissssiioonnee  ddeevvee  aatttteenneerrssii  aaii  
pprriinncciippii  iinnddiiccaattii  ee  aaii  ccrriitteerrii  nneellll’’aarrtt..  1111  ddeell  DD..PP..RR..  1100..1122..11999977,,  nn..  448833..   
PPeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee,,  ppeerrttaannttoo,,  ddeeii  ttiittoollii  ddii  ccaarrrriieerraa  ddeellllee  ppuubbbblliiccaazziioonnii,,  ddeeii  ttiittoollii  sscciieennttiiffiiccii,,  ddeeii  ccuurrrriiccuullaa,,  
nnoonncchhéé  ddeeii  ttiittoollii  aaccccaaddeemmiiccii  ee  ddii  ssttuuddiioo  ssii  aapppplliicchheerraannnnoo  ii  ccrriitteerrii  ddii  ccuuii  aaggllii  aarrttiiccoollii  1111  ee  2277  ddeell  cciittaattoo  
ddeeccrreettoo..   
LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  ttiittoollii  pprreecceeddee  llaa  ccoorrrreezziioonnee  ddeeggllii  eellaabboorraattii  rreellaattiivvii  aallllaa  pprroovvaa  ssccrriittttaa,,  lliimmiittaattaammeennttee  aaii  
ssoollii  ccaannddiiddaattii  pprreesseennttii  aallllaa  pprroovvaa  sstteessssaa..   
LLaa  CCoommmmiissssiioonnee  pprroocceeddeerràà  aallllaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddeellllaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddii  mmeerriittoo  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  
ttiittoollii  ddii  ccaarrrriieerraa,,  ddeell  ccuurrrriiccuulluumm,,  ddeeii  ttiittoollii  pprrooffeessssiioonnaallii  ee  ddeellllee  pprroovvee  dd’’eessaammee 
GGRRAADDUUAATTOORRIIAA   
IIll  RRaapppprreesseennttaannttee  LLeeggaallee  ddeellll’’AAzziieennddaa,,  rriiccoonnoosscciiuuttaa  llaa  vvaalliiddiittàà  ddeeggllii  aattttii,,  ccoonn  pprroopprriioo  pprroovvvveeddiimmeennttoo,,  
iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseegguuiibbiillee,,  aapppprroovveerràà  llaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ffiinnaallee  ddii  mmeerriittoo,,  uunniittaammeennttee  aa  qquueellllaa  ddeeii  vviinncciittoorrii.. 
SSoonnoo  ddiicchhiiaarraattii  vviinncciittoorrii,,  nneeii  lliimmiittii  ddeeii  ppoossttii  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  mmeessssii  aa  ccoonnccoorrssoo,,  ii  ccaannddiiddaattii  uuttiillmmeennttee  
ccoollllooccaattii  nneellllaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ffiinnaallee  ddii  mmeerriittoo.. 
AADDEEMMPPIIMMEENNTTII  EE  NNOOMMIINNAA  DDEEII  VVIINNCCIITTOORRII   
LL’’AAzziieennddaa,,  pprriimmaa  ddii  pprroocceeddeerree  aallll’’iimmmmiissssiioonnee  iinn  sseerrvviizziioo  mmeeddiiaannttee  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddii  ccoonnttrraattttoo  iinnddiivviidduuaallee,,  
iinnvviittaa  iill  ccoonnccoorrrreennttee  ddiicchhiiaarraattoo  vviinncciittoorree  aa  pprreesseennttaarree  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ccoommpprroovvaannttee  iill  ppoosssseessssoo  ddii  
rreeqquuiissiittii  ggeenneerraallii  ee  ssppeecciiffiiccii,,  nnoonncchhéé  eevveennttuuaallii  cchhee  ddaannnnoo  ddiirriittttoo  aadd  uussuuffrruuiirree  ddii  pprreeffeerreennzzaa  aa  ppaarriittàà  ddii  
mmeerriittoo..   
QQuuaalloorraa,,  aa  sseegguuiittoo  ddeeii  ccoonnttrroollllii  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssoossttiittuuttiivvee  eeffffeettttuuaattee  ddaallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  aaii  sseennssii  
ddeellll’’aarrtt..  7711  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  444455//22000000,,  ddoovveessssee  eemmeerrggeerree  llaa  nnoonn  vveerriiddiicciittàà  ddeell  ccoonntteennuuttoo  ddii  qquuaannttoo  
ddiicchhiiaarraattoo,,  iill  ccaannddiiddaattoo  ddeeccaaddrràà  ddaaii  bbeenneeffiiccii  ccoonnsseegguueennttii  aall  pprroovvvveeddiimmeennttoo  eemmaannaattoo  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  
ddiicchhiiaarraazziioonnee  nnoonn  vveerriittiieerree,,  ffaattttee  ssaallvvee  llee  rreellaattiivvee  ccoonnsseegguueennzzee  ppeennaallii..   
LLaa  nnoommiinnaa  ddeell  vviinncciittoorree  ee  ll’’aassssuunnzziioonnee  iinn  sseerrvviizziioo  ppoottrràà  eesssseerree  tteemmppoorraanneeaammeennttee  ssoossppeessaa  oo  ccoommuunnqquuee  
rriimmaannddaattaa  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  nnoorrmmee  cchhee  ssttaabbiilliissccoonnoo  iill  bbllooccccoo  ddeellllee  aassssuunnzziioonnii  aannccoorrcchhéé  ccoonn  llaa  
pprreevviissiioonnee  ddeellll’’eecccceezziioonnaallee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ddeerrooggaa..   
LL’’iimmmmiissssiioonnee  iinn  sseerrvviizziioo  èè,,  aallttrreessìì,,  ccoonnddiizziioonnaattaa  aallllaa  ssuussssiisstteennzzaa  ddeeii  pprreessuuppppoossttii  eeccoonnoommiiccii  eedd  
oorrggaanniizzzzaattiivvii,,  ssaallvvaa  llaa  ccoommppaattiibbiilliittàà  ccoonn  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  rreellaattiivvaa  aallllee  aassssuunnzziioonnii..   
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IIll  nnoommiinnaattoo  ddoovvrràà  aassssuummeerree  sseerrvviizziioo  eennttrroo  3300  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  rriicceevviimmeennttoo  ddeellllaa  lleetttteerraa  ddii  nnoommiinnaa,,  
ssoottttoo  ppeennaa  ddii  ddeeccaaddeennzzaa,,  ssaallvvoo  ggiiuussttiiffiiccaattii  mmoottiivvii..   
IIll  rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo  èè  ccoossttiittuuiittoo  mmeeddiiaannttee  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddii  ccoonnttrraattttoo  iinnddiivviidduuaallee,,  aaii  sseennssii  ddeell  vviiggeennttee  
CCCCNNLL  ddeellllaa  ddiirriiggeennzzaa  mmeeddiiccaa  ee  vveetteerriinnaarriiaa..   
IIll  nnoommiinnaattoo  èè  ssoottttooppoossttoo  aadd  uunn  ppeerriiooddoo  ddii  pprroovvaa  pprreevviissttoo  ddaall  vviiggeennttee  CCCCNNLL  ddeellllaa  ddiirriiggeennzzaa  mmeeddiiccaa  ee  
vveetteerriinnaarriiaa..   
SSoonnoo  ssooggggeettttii  aall  ppeerriiooddoo  ddii  pprroovvaa  ii  nneeoo  aassssuunnttii  nneellllaa  qquuaalliiffiiccaa  ddii  ddiirriiggeennttee  oo  ccoolloorroo  cchhee,,  ggiiàà  ddiirriiggeennttii  ddeellllaa  
sstteessssaa  aazziieennddaa  oo  aallttrraa  aazziieennddaa  oo  eennttee  ddeell  ccoommppaarrttoo,,  aa  sseegguuiittoo  ddii  ppuubbbblliiccoo  ccoonnccoorrssoo,,  ccaammbbiinnoo  aarreeaa  oo  
ddiisscciipplliinnaa  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa..  IIll  ppeerriiooddoo  ddii  pprroovvaa  dduurraa  sseeii  mmeessii;;  ppoossssoonnoo  eesssseerree  eessoonneerraattii  ddaall  ppeerriiooddoo  ddii  
pprroovvaa  ii  ddiirriiggeennttii  cchhee  lloo  aabbbbiiaannoo  ggiiàà  ssuuppeerraattoo  nneellllaa  mmeeddeessiimmaa  qquuaalliiffiiccaa  ee  ppeerr  llaa  ddiisscciipplliinnaa  pprreessssoo  aallttrraa  
aazziieennddaa  oo  eennttee  ddeell  ccoommppaarrttoo..  SSoonnoo,,  aallttrreessìì,,  eessoonneerraattii  ddaallllaa  pprroovvaa  ppeerr  llaa  mmeeddeessiimmaa  ddiisscciipplliinnaa  ii  ddiirriiggeennttii  llaa  
ccuuii  qquuaalliiffiiccaa  èè  ssttaattaa  uunniiffiiccaattaa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1188  ddeell  DD..LLggss..  550022//9922..   
CCoonn  llaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddeell  ccoonnttrraattttoo  ee  ll’’iimmmmiissssiioonnee  iinn  sseerrvviizziioo  èè  iimmpplliicciittaa  ll’’aacccceettttaazziioonnee,,  sseennzzaa  rriisseerrvvaa,,  ddii  
ttuuttttee  llee  nnoorrmmee  cchhee  ddiisscciipplliinnaannoo  ee  ddiisscciipplliinneerraannnnoo  lloo  ssttaattoo  ggiiuurriiddiiccoo  eedd  iill  ttrraattttaammeennttoo  eeccoonnoommiiccoo  ddeell  
ppeerrssoonnaallee  ddeellllee  AAzziieennddee  oossppeeddaalliieerree..   
DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  VVAARRIIEE   
PPeerr  ttuuttttoo  qquuaannttoo  nnoonn  eesspprreessssaammeennttee  pprreevviissttoo  ddaall  pprreesseennttee  bbaannddoo  ssii  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  vviiggeennttee  nnoorrmmaattiivvaa  
iinn  mmaatteerriiaa  eedd,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  aall  DD..PP..RR..  nn..  448833  ddeell  1100..1122..11999977  nnoonncchhéé,,  ppeerr  qquuaannttoo  aapppplliiccaabbiillee,,  aall  DD..PP..RR..  nn..  
448877  ddeell  0099..0055..11999944..   
CChhii  hhaa  ttiittoollii  ddii  pprreeffeerreennzzaa  ee//oo  ddii  pprreecceeddeennzzaa    ddeevvee  ddiicchhiiaarraarree  ddeettttaagglliiaattaammeennttee    ii  rreeqquuiissiittii  ee  llee  ccoonnddiizziioonnii  
uuttiillii  ddii  ccuuii  ssiiaa  iinn  ppoosssseessssoo  pprreesseennttaannddoo  iiddoonneeaa  ddooccuummeennttaazziioonnee,,  ppeennaa  ll’’eesscclluussiioonnee  ddeell  rreellaattiivvoo  bbeenneeffiicciioo.. 
LL''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ssii  rriisseerrvvaa  llaa  ffaaccoollttàà,,  ppeerr  lleeggiittttiimmii  mmoottiivvii,,  ddii  mmooddiiffiiccaarree,,  ssoossppeennddeerree,,  rriiaapprriirree  ee//oo  
pprroorrooggaarree  ii  tteerrmmiinnii  ddeell  pprreesseennttee  bbaannddoo,,  nnoonncchhéé  mmooddiiffiiccaarree,,  rreevvooccaarree  oo  aannnnuullllaarree  iill  bbaannddoo  sstteessssoo  aa  ssuuoo  
iinnssiinnddaaccaabbiillee  ggiiuuddiizziioo  eedd  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo,,  sseennzzaa  cchhee  ggllii  aassppiirraannttii  ppoossssaannoo  ssoolllleevvaarree  eecccceezziioonnii,,  
ddiirriittttii  oo  pprreetteessee  ee  sseennzzaa  oobbbblliiggoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  aaii  ssiinnggoollii  ccoonnccoorrrreennttii,,  ddeell  rreellaattiivvoo  pprroovvvveeddiimmeennttoo..   
PPeerr  eevveennttuuaallii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ggllii  iinntteerreessssaattii  ppoottrraannnnoo  rriivvoollggeerrssii  aallll’’AArreeaa  RRiissoorrssee  UUmmaannee  ––  UUffffiicciioo  CCoonnccoorrssii  
““AA..OO..  ““SSaann  PPiioo””  ––VViiaa  ddeellll’’AAnnggeelloo,,11  ––  8822110000  --  BBeenneevveennttoo  ddaall  lluunneeddìì  aall  vveenneerrddìì  ddaallllee  oorree  1111,,3300  aallllee  oorree  
1133,,0000  aall  nnuummeerroo  008822445577555566..               
                                                                                                          IILL  DDIIRREETTTTOORREE  GGEENNEERRAALLEE 
                                                                                                                        DDootttt..  RReennaattoo  PPiizzzzuuttii 
          FFiirrmmaattoo  ddiiggiittaallmmeennttee 
   

FFAACC--SSIIMMIILLEE  DDEELLLLAA  DDOOMMAANNDDAA 
AAll  DDiirreettttoorree  GGeenneerraallee 

ddeellll''AA..  OO..  ““SSaann  PPiioo””   
VViiaa  ddeellll’’AAnnggeelloo,,  11 

8822110000  --  BBeenneevveennttoo 
llll//llaa  ssoottttoossccrriittttoo//aa……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
rreessiiddeennttee  iinn  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ((PPrroovv..  ddii………………......  ))  
VViiaa//PPiiaazzzzaa  …………………………………………………………………………………………  nn°°  ……....  CC..AA..PP..  ………………....  TTeell  ……………………………………………….... 
CCHHIIEEDDEE 
ddii  eesssseerree  aammmmeessssoo  aa  ppaarrtteecciippaarree  ccoonnccoorrssoo  ppuubbbblliiccoo,,  ppeerr  ttiittoollii  eedd  eessaammii,,  ppeerr  llaa  ccooppeerrttuurraa  aa  tteemmppoo  
iinnddeetteerrmmiinnaattoo  ppeerr  llaa  ccooppeerrttuurraa  ddii  nn°°11  ppoossttoo  ddii  DDiirriiggeennttee  MMeeddiiccoo  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa  ddii::   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
AA  ttaall  ffiinnee  iill//llaa  ssoottttoossccrriittttoo//aa,,  aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrttiiccoollii  4466  ee  4477  ddeell  DD..PP..RR..  2288//1111//22000000  nn..  444455  ccoonncceerrnneennttii  llee  
ddiicchhiiaarraazziioonnii  ssoossttiittuuttiivvee  ddii  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ee  ddeellll''aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà,,  ccoonnssaappeevvoollee  ddeellllee  ssaannzziioonnii  ppeennaallii  
pprreevviissttee  ddaallll''aarrtt..  7766  ddeell  cciittaattoo  DD..PP..RR..  ppeerr  ddiicchhiiaarraazziioonnii  mmeennddaaccii,,  ffaallssiittàà  iinn  aattttii  eedd  uussoo  ddii  aattttii  ffaallssii,,  ssoottttoo  llaa  
pprroopprriiaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddiicchhiiaarraa::   
11..  ddii  eesssseerree  nnaattoo//aa  aa  ………………………………………………………………………………..………………..…………  ((PPrroovv..  ddii  …………))  iill  ……………………......……..;;   
22..  ddii  eesssseerree  rreessiiddeennttee  nneell  ccoommuunnee  ddii  ………………………………………………………………………………………………………………  ((PPrroovv..  ddii  ……....));;   
33..  ddii  eesssseerree  iinn  ppoosssseessssoo  ddeellllaa  CCiittttaaddiinnaannzzaa  IIttaalliiaannaa  ((oovvvveerroo,,  pprreecciissaarree  iill  rreeqquuiissiittoo  ssoossttiittuuttiivvoo));;   
44..  ddii  eesssseerree  iissccrriittttoo//aa  nneellllee  lliissttee  eelleettttoorraallii  ddeell  CCoommuunnee  ddii  …………………………………………………………((oovvvveerroo  pprreecciissaarree  iill  
mmoottiivvoo  ddeellllaa  nnoonn  iissccrriizziioonnee));;   
55..  ddii  nnoonn  aavveerr  aavvuuttoo  ee  ddii  nnoonn  aavveerr  pprroocceeddiimmeennttii  ppeennaallii;;   
66..  ddii  eesssseerree  iinn  ppoosssseessssoo  ddeellllaa  llaauurreeaa  iinn  mmeeddiicciinnaa  ee  cchhiirruurrggiiaa;;   
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77..  ddii  eesssseerree  iinn  ppoosssseessssoo  ddeeii  sseegguueennttii  rreeqquuiissiittii  ssppeecciiffiiccii  ddii  aammmmiissssiioonnee  aall  ccoonnccoorrssoo  rriicchhiieessttii  ddaall  bbaannddoo  
((iinnddiiccaarrllii))::…………………………………………………………………………………………....;;   
88..  ddii  eesssseerree  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  ddii  lleevvaa  nneellllaa  sseegguueennttee  ppoossiizziioonnee::  ……………………....……………………………………..;;   
99..  ddii  aavveerr  pprreessttaattoo  ii  sseegguueennttii  sseerrvviizzii  pprreessssoo  ppuubbbblliicchhee  aammmmiinniissttrraazziioonnii::  
………………………………....……………………......………………((iill  ccaannddiiddaattoo  ddoovvrràà  iinnddiiccaarree  ii  ppeerriiooddii,,  llaa  ppoossiizziioonnee  oo  llaa  qquuaalliiffiiccaa  rriiccooppeerrttaa  
ee  llee  eevveennttuuaallii  ccaauussee  ddii  rriissoolluuzziioonnee  ddeeii  pprreecceeddeennttii  rraappppoorrttii  ddii  ppuubbbblliiccoo  iimmppiieeggoo));; 
1100..  ddii  eesssseerree  iinn  ppoosssseessssoo  ddeeii  sseegguueennttii  ttiittoollii  cchhee  ccoonnffeerriissccoonnoo  iill  ddiirriittttoo  ddii  pprreecceeddeennzzaa  oo  pprreeffeerreennzzaa  ddeellllaa  
nnoommiinnaa::  ……………………………………………………………………………………....;; 
1111..  cchhee  ll’’iinnddiirriizzzzoo  aall  qquuaallee  ddeevvee  eesssseerree  ffaattttaa  ppeerrvveenniirree  qquuaallssiiaassii  ccoommuunniiccaazziioonnee  rreellaattiivvaa  aall  pprreesseennttee  
ccoonnccoorrssoo  èè  iill  sseegguueennttee::  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
1122..  ddii  nnoonn  eesssseerree  ssttaattoo  ddeessttiittuuiittoo,,  ddiissppeennssaattoo  oo  ddeeccaadduuttoo  ddaa  pprreecceeddeennttee  iimmppiieeggoo  pprreessssoo  llaa  ppuubbbblliiccaa  
aammmmiinniissttrraazziioonnee  oo  ddiissppeennssaattoo  ddaallll''iimmppiieeggoo  mmeeddiiaannttee  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  ddooccuummeennttii  ffaallssii  oo  vviizziiaattii  ddaa  
iinnvvaalliiddiittàà  iinnssaannaabbiillee;;   
1133..  ddii  nnoonn  aavveerree  ccaauussee  oossttaattiivvee  aall  rraappppoorrttoo  ddii  ppuubbbblliiccoo  iimmppiieeggoo;; 
1144..  ddii  eesssseerree  ppoorrttaattoorree  ddii  hhaannddiiccaapp  ee  ddii  rriicchhiieeddeerree,,  ppeerr  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  pprroovvee  dd’’eessaammee,,  iinn  rreellaazziioonnee  
aallllaa  pprroopprriiaa  ccoonnddiizziioonnee,,  ii  sseegguueennttii  aauussiillii  ee  llaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeeii  sseegguueennttii  tteemmppii  
aaggggiiuunnttiivvii::………………………………………………………………......;; 
1155..  ddii  aalllleeggaarree  aallllaa  pprreesseennttee  iissttaannzzaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  pprreevviissttaa  ee  ddii  aacccceettttaarree  iinnccoonnddiizziioonnaattaammeennttee  llee  
ccoonnddiizziioonnii  pprreevviissttee  ddaall  pprreesseennttee  bbaannddoo;;   
1166..  ddii  aacccceettttaarree,,  iinn  ccaassoo  ddii  nnoommiinnaa,,  ttuuttttee  llee  ddiissppoossiizziioonnii  cchhee  rreeggoollaannoo  lloo  ssttaattoo  ggiiuurriiddiiccoo  eedd  eeccoonnoommiiccoo  ddeeii  
ddiippeennddeennttii  ddeell  SS..SS..NN..;;   
1177..  ddii  ccoonncceeddeerree,,  aaii  sseennssii  ddeell  DD..LLggss  nn°°  119966  ddeell  3300//0066//22000033  ee  ddeell  GGDDPPRR  ((RReeggoollaammeennttoo  UUEE  22001166//667799)),,  iill  
ccoonnsseennssoo  aall  ttrraattttaammeennttoo  ddeell  ddaattii  ppeerrssoonnaallii.. 
  
LLuuooggoo  ee  ddaattaa  ……………………………………..…………....   

  …………………………………………………………………………………………………………   
                                                                                                                                                                      ((ffiirrmmaa  ppeerr  eesstteessoo  nnoonn  aauutteennttiiccaattaa))   

((AAlllleeggaarree  ccooppiiaa  ffoottoossttaattiiccaa  ddii  uunn  ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà  oo  ddii  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  iinn  ccoorrssoo  ddii  vvaalliiddiittàà,,  ssoottttoossccrriittttoo  
ddaall  ccaannddiiddaattoo  --  eexx  aarrtt..  3388  DD..PP..RR..  nn..  444455//22000000))   
  
DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  SSOOSSTTIITTUUTTIIVVAA  DDII  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE   
((aarrtt..  4466  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  444455//22000000))   
llll//llaa  ssoottttoossccrriittttoo//aa  …………………………………………………………………………………………………………....…………………………   
nnaattoo//aa……………………………………………………..iill…………………………………………………………..rreessiiddeennttee  iinn  
……………………………………………………………………………………………………………………  ((PPrroovv..  ddii………………....))  VViiaa//PPiiaazzzzaa  
………………………………………………………………………………………………..…………  nn°°……....……....  CC..AA..PP..  ………………....  TTeell  ……………………………………..   
ssoottttoo  llaa  pprroopprriiaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ccoonnssaappeevvoollee  ddeellllee  ssaannzziioonnii  ppeennaallii  pprreevviissttee  ppeerr  iill  ccaassoo  ddii  ffaallssiittàà  iinn  aattttii  ee  
ddiicchhiiaarraazziioonnii  mmeennddaaccii,,  ccoossìì  ccoommee  ssttaabbiilliittoo  ddaallll''aarrtt..  3366  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  444455  ddeell  2288//1122//22000000,,  ee  cchhee,,  qquuaalloorraa  
ddaall  ccoonnttrroolllloo  eeffffeettttuuaattoo  eemmeerrggaa  llaa  nnoonn  vveerriiddiicciittàà  ddeell  ccoonntteennuuttoo  ddii  ttaalluunnee  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee,,  ddeeccaaddrràà  
ddaaii  bbeenneeffiiccii  ccoonnsseegguueennttii  aall  pprroovvvveeddiimmeennttoo  eevveennttuuaallmmeennttee  eemmaannaattoo  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  nnoonn  
vveerriittiieerraa,,   
DDIICCHHIIAARRAA   
((aa  ttiittoolloo  eesseemmpplliiffiiccaattiivvoo  ssii  rriippoorrttaannoo  aallccuunnee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  eeffffeettttuuaabbiillii  ccoonn  llaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddii  
cceerrttiiffiiccaazziioonnee  iinn  qquuaannttoo  pprreesseennttii  nneellllee  iippootteessii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  4466  DDPPRR)) 
--  ddii  aavveerr  ccoonnsseegguuiittoo  iill  sseegguueennttee  ttiittoolloo  ddii  ssttuuddiioo  ……………………………………………………………………....………………………………………………………………,,  
iinn  ddaattaa………………………………..……....,,  pprreessssoo  ……………………………………………………………………;;   
ooppppuurree::   
--  ddii  aavveerr  ppaarrtteecciippaattoo  aall  ccoonnggrreessssoo  ((ccoorrssoo,,  sseemmiinnaarriioo,,  eecctt…………..))  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa  
…………………………………………………………………………………………………………………………......………………………………………………ddaall  
ttiittoolloo………………………………………………………………………………………………………………………………iinn  ddaattaa  …………………………………………,,  ddeellllaa  dduurraattaa  ddii  
…………………………………………....iinn  qquuaalliittàà  ddii  …………………………………………………………………………………………………………………………..  ccoonn  eessaammee  
ffiinnaallee//sseennzzaa  eessaammee  ffiinnaallee..   
IIll//LLaa  ssoottttoossccrriittttoo//aa  eesspprriimmee  iill  pprroopprriioo  ccoonnsseennssoo  aaffffiinncchhéé  ii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ppoossssaannoo  eesssseerree  ttrraattttaattii  nneell  rriissppeettttoo  
ddeell  DD..LLggss  nn..119966//22000033  ee  ddeell  GGDDPPRR  ((RReeggoollaammeennttoo  UUEE  22001166//667799)),,  ppeerr  ggllii  aaddeemmppiimmeennttii  ccoonnnneessssii  aallllaa  
pprreesseennttee  pprroocceedduurraa..   
LLuuooggoo  ee  ddaattaa  ………………………………....   
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……………………………………………………………………………………………………   
((ffiirrmmaa  ppeerr  eesstteessoo  ddeell  ddiicchhiiaarraannttee))   

  
NN..BB..  LLaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ((ddeebbiittaammeennttee  ssoottttoossccrriittttaa))  ddeevvee  eesssseerree  pprreesseennttaattaa  uunniittaammeennttee  aallllaa  ccooppiiaa  ffoottoossttaattiiccaa  
nnoonn  aauutteennttiiccaattaa  ddii  uunn  ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà  iinn  ccoorrssoo  ddii  vvaalliiddiittàà  ssoottttoossccrriittttoo  ddaall  ddiicchhiiaarraannttee,,  ssee  llaa  
ssoottttoossccrriizziioonnee  nnoonn  èè  ssttaattaa  eeffffeettttuuaattaa  iinn  pprreesseennzzaa  ddeell  ddiippeennddeennttee  aaddddeettttoo  ((aarrtt..  3388  DD..PP..RR..  nn..  444455//22000000))..   
  

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  SSOOSSTTIITTUUTTIIVVAA  DDEELLLL''AATTTTOO  DDII  NNOOTTOORRIIEETTAA'' 
DDII  CCOONNFFOORRMMIITTAA''  DDEELLLLAA  CCOOPPIIAA  AALLLL''OORRIIGGIINNAALLEE 

((aarrtt..  1199  ee  aarrtt..  4477  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  444455//22000000)) 
  
llll//llaa  ssoottttoossccrriittttoo//aa  ……………………………………………………………………………………………………………………………………nnaattoo//aa  
……………………………………………………………………  iill  …………………………………………………………..  rreessiiddeennttee  iinn  
………………………………………………………………………………………………………………………………((PPrroovv..  ddii………………....  ))   
VViiaa//PPiiaazzzzaa  …………………………………………………………………………………………………………..  nn°°…………......CC..AA..PP..  ………………......……....  TTeell  
……………………………………..   
ssoottttoo  llaa  pprroopprriiaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ccoonnssaappeevvoollee  ddeellllee  ssaannzziioonnii  ppeennaallii  pprreevviissttee  ppeerr  iill  ccaassoo  ddii  ffaallssiittàà  iinn  aattttii  ee  
ddiicchhiiaarraazziioonnii  mmeennddaaccii,,  ccoossìì  ccoommee  ssttaabbiilliittoo  ddaallll''aarrtt..7766  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  444455  ddeell  2288//1122//22000000  ee  cchhee,,  qquuaalloorraa  ddaall  
ccoonnttrroolllloo  eeffffeettttuuaattoo  eemmeerrggaa  llaa  nnoonn  vveerriiddiicciittàà  ddeell  ccoonntteennuuttoo  ddii  ttaalluunnee  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee,,  ddeeccaaddrràà  ddaaii  
bbeenneeffiiccii  ccoonnsseegguueennttii  aall  pprroovvvveeddiimmeennttoo  eevveennttuuaallmmeennttee  eemmaannaattoo  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  nnoonn  
vveerriittiieerraa,,   
DDIICCHHIIAARRAA   
cchhee  ll’’aalllleeggaattaa  ccooppiiaa::   
((aa  ttiittoolloo  eesseemmpplliiffiiccaattiivvoo,,  ssii  eevviiddeennzziiaa  cchhee  ccoonn  llaa  pprreesseennttee  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssii  ppuuòò  cceerrttiiffiiccaarree  llaa  ccoonnffoorrmmiittàà  
aallll''oorriiggiinnaallee  ddii  ccooppiiaa  ddeeii  sseegguueennttii  ddooccuummeennttii))::   
••  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddaall  
ttiittoolloo……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………....  eeddiittaa  
ddaa……....………………......……………………………………………………………………………………....,,  iinn  ddaattaa  ……......………………………………,,  rriipprrooddoottttaa  ppeerr  
iinntteerroo//eessttrraattttoo  ddaa  ppaagg..  …………....  aa  ppaagg..  …………....  ee  qquuiinnddii  ccoommppoossttaa  ddii  nn°°  …………  ffooggllii,,  èè  ccoonnffoorrmmee  aallll''oorriiggiinnaallee  iinn  
ppoosssseessssoo  ddii  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;;   
••  ddeell  ttiittoolloo  ddii  ssttuuddiioo  …………………………………………………………………………  rriillaasscciiaattoo  ddaa  …………………………………………………………………………………………  
iinn  ddaattaa  …………………………....……..  èè  ccoonnffoorrmmee  aallll''oorriiggiinnaallee  iinn  ppoosssseessssoo  ddii  
………………………………………………………………………………..……………………………………;;   
••  ddeell  cceerrttiiffiiccaattoo  ddii  sseerrvviizziioo  rriillaasscciiaattoo  ddaallllaa  sseegguueennttee  PP..AA..  ………………………………………………………………………………………………………………  
iinn  ddaattaa…………………………………………..  èè  ccoonnffoorrmmee  aallll''oorriiggiinnaallee  iinn  ppoosssseessssoo  ddii  
……………………………………………………....…………………………………….... 
IIll//LLaa  ssoottttoossccrriittttoo//aa  eesspprriimmee  iill  pprroopprriioo  ccoonnsseennssoo  aaffffiinncchhéé  ii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ppoossssaannoo  eesssseerree  ttrraattttaattii  nneell  rriissppeettttoo  
ddeell  DD..LLggss  nn..  119966//22000033  ee  ddeell  GGDDPPRR  ((RReeggoollaammeennttoo  UUEE  22001166//667799)),,  ppeerr  ggllii  aaddeemmppiimmeennttii  ccoonnnneessssii  aallllaa  
pprreesseennttee  pprroocceedduurraa..   
LLuuooggoo  ee  DDaattaa  ………………………………………………………………   
                                                                                                                                                  ……………………………………………………………………………………………………..   
                                                                                                                                                                          ((ffiirrmmaa  ppeerr  eesstteessoo  ddeell  ddiicchhiiaarraannttee))   
  
NN..BB..  LLaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ((ddeebbiittaammeennttee  ssoottttoossccrriittttaa))  ddeevvee  eesssseerree  pprreesseennttaattaa  uunniittaammeennttee  aallllaa  ccooppiiaa  ffoottoossttaattiiccaa  
nnoonn  aauutteennttiiccaattaa  ddii  uunn  ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà  iinn  ccoorrssoo  ddii  vvaalliiddiittàà  ssoottttoossccrriittttoo  ddaall  ddiicchhiiaarraannttee,,  ssee  llaa  
ssoottttoossccrriizziioonnee  nnoonn  èè  ssttaattaa  eeffffeettttuuaattaa  iinn  pprreesseennzzaa  ddeell  ddiippeennddeennttee  aaddddeettttoo  ((aarrtt..  3388  DD..PP..RR..  nn..  444455//22000000))..   
  

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  SSOOSSTTIITTUUTTIIVVAA  DDEELLLL''  AATTTTOO  DDII  NNOOTTOORRIIEETTAA'' 
((aarrtt..  4477  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  444455//22000000)) 

((ddaa  uuttiilliizzzzaarree  ppeerr  cceerrttiiffiiccaarree  ttuuttttii  ggllii  ssttaattii,,  ffaattttii  ee  qquuaalliittàà  ppeerrssoonnaallii  nnoonn  rriippoorrttaattii  nneell  cciittaattoo  aarrtt..  4466  DD..PP..RR..  nn..  
444455//22000000,,  ssppeecciiffiiccaannddoo  ccoonn  eessaatttteezzzzaa  ttuuttttii  ggllii  eelleemmeennttii  ee  ddaattii  nneecceessssaarrii  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee)) 

  
llll//llaa  ssoottttoossccrriittttoo//aa  ………………………………………………………………………………………………………………………………....…….... 
nnaattoo//aa  aa  ………………………………………………………………………………………………  iill  …………………………………………………………..   
rreessiiddeennttee  iinn………………………………………………………………………………………………………………  ((PPrroovv..  ddii………………....  ))  VViiaa//PPiiaazzzzaa  
…………………………………………………………………………………………..………………  nn°°......……....  CC..AA..PP..  ……..………………....  TTeell  …………………………………….. 
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ssoottttoo  llaa  pprroopprriiaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ccoonnssaappeevvoollee  ddeellllee  ssaannzziioonnii  ppeennaallii  pprreevviissttee  ppeerr  iill  ccaassoo  ddii  ffaallssiittàà  iinn  aattttii  ee  
ddiicchhiiaarraazziioonnii  mmeennddaaccii,,  ccoossìì  ccoommee  ssttaabbiilliittoo  ddaallll’’aarrtt..  7766  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  444455  ddeell  2288//1122//22000000,,  ee  cchhee,,  qquuaalloorraa  
ddaall  ccoonnttrroolllloo  eeffffeettttuuaattoo  eemmeerrggaa  llaa  nnoonn  vveerriiddiicciittàà  ddeell  ccoonntteennuuttoo  ddii  ttaalluunnee  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee,,  ddeeccaaddrràà  
ddaaii  bbeenneeffiiccii  ccoonnsseegguueennttii  aall  pprroovvvveeddiimmeennttoo  eevveennttuuaallmmeennttee  eemmaannaattoo  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  nnoonn  
vveerriittiieerraa,,   
DDIICCHHIIAARRAA  
ddii::………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………::..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
IIll//LLaa  ssoottttoossccrriittttoo//aa  eesspprriimmee  iill  pprroopprriioo  ccoonnsseennssoo  aaffffiinncchhéé  ii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ppoossssaannoo  eesssseerree  ttrraattttaattii  nneell  rriissppeettttoo  
ddeell  DD..LLggss  nn..119966//22000033  ee  ddeell  GGDDPPRR  ((RReeggoollaammeennttoo  UUEE  22001166//667799)),,  ppeerr  ggllii  aaddeemmppiimmeennttii  ccoonnnneessssii  aallllaa  
pprreesseennttee  pprroocceedduurraa..   
LLuuooggoo  ee  ddaattaa  ………………………………………………..   
                                                                                                                                                            ……………………………………………………………………………………..   
                                                                                                                                                                ((ffiirrmmaa  ppeerr  eesstteessoo  ddeell  ddiicchhiiaarraannttee))   
  
NN..BB..  LLaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ((ddeebbiittaammeennttee  ssoottttoossccrriittttaa))  ddeevvee  eesssseerree  pprreesseennttaattaa  uunniittaammeennttee  aallllaa  ccooppiiaa  ffoottoossttaattiiccaa  
nnoonn  aauutteennttiiccaattaa  ddii  uunn  ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà  iinn  ccoorrssoo  ddii  vvaalliiddiittàà  ssoottttoossccrriittttoo  ddaall  ddiicchhiiaarraannttee,,  ssee  llaa  
ssoottttoossccrriizziioonnee  nnoonn  èè  ssttaattaa  eeffffeettttuuaattaa  iinn  pprreesseennzzaa  ddeell  ddiippeennddeennttee  aaddddeettttoo  ((aarrtt..  3388  DD..PP..RR..  nn..  444455//22000000))..   
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