Projekt „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
Nazwisko i imię członka komisji rekrutacyjnej
Nazwisko i imię kandydata
Numer referencyjny formularza rekrutacyjnego
TAK / NIE /
nie dotyczy
CZĘŚĆ I OCENY FORMALNEJ – weryfikację kompletności dokumentów i zgodności z dokumentacją projektową
1 – czy formularz został złożony we właściwym miejscu i czasie, z zastrzeżeniem że decydujący jest moment
wpływu, a nie data nadania
2 – czy formularz został złożony na obowiązującym wzorze
Kategoria

Sposób weryfikacji (jeśli dotyczy)

3 – czy formularz jest kompletny (posiada wszystkie strony)
4 – czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione (w tym czy poprawnie wybrano ścieżkę uczestnictwa w
projekcie – konieczność zaznaczenia jednej z dwóch ścieżek)
5 – czy formularz został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty (z
zastrzeżeniem możliwości zgłoszeń telefonicznych)
6 – czy załączono wszystkie zadeklarowane w formularzu rekrutacyjnym załączniki
7 – czy w przypadku, gdy załączniki są kopiami poświadczono je za zgodność z oryginałem
PODSUMOWANIE CZĘŚCI I (czy na wszystkie w/w 7 pytań odpowiedziano twierdząco) TAK/NIE
CZĘŚĆ II OCENY FORMALNEJ – weryfikacja przynależności do grupy docelowej
czy kandydat jest osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminowej i/lub weryfikacja na podstawie
pracującą w ramach umów cywilno-prawnych i/lub, ubogim pracującym oświadczenia w formularzu oraz
(zgodnie z definicjami wskazanymi w niniejszym regulaminie)
załączników
czy kandydat pracuje lub zamieszkuje na terenie województwa
weryfikacja na podstawie
kujawsko-pomorskiego
oświadczenia w formularzu
weryfikacja na podstawie
czy kandydat jest osobą powyżej 29 roku życia
oświadczenia w formularzu
czy kandydat złożył oświadczenie dot. gromadzenia, przetwarzania i
weryfikacja na podstawie
przekazywania danych osobowych na potrzeby rekrutacji do Projektu
oświadczenia w formularzu
(oświadczenie stanowi integralną część formularza rekrutacyjnego)
czy w przypadku kandydatów zainteresowanych ścieżką dotacyjną w
okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu kandydat nie
weryfikacja na podstawie
prowadził działalności gospodarczej (posiadał wpis do CEIDG, był
zarejestrowane jako przedsiębiorca w KRS lub prowadził działalność
oświadczenia w formularzu
gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu)
PODSUMOWANIE CZĘŚCI II (czy na wszystkie w/w 4 lub 5 pytań w przypadku ścieżki dotacyjnej
odpowiedziano twierdząco) TAK/NIE
FORMULARZ REKRUTACYJNY SPEŁNIA WSZYSTKIE POWYŻSZE WYMAGANIA FORMALNE
FORMULARZ REKRUTACYJNY NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ FORMALNYCH, JEDNAK PODLEGAJĄ ONE
MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIENIA (CZĘŚĆ I – punkty 3-7)
FORMULARZ REKRUTACYJNY NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ FORMALNYCH, W TYM NIE SPEŁNIA
WYMAGAŃ NIEPODLEGAJĄCYCH UZUPEŁNIENIU – ODRZUCONY
data, podpis członka komisji rekrutacyjnej

