
IIssaabbeellllaa  EElliissaabbeettttaa  SSGGAARRBBII  

FFeerrrraarraa,,  1100  GGiiuuggnnoo  11995588  

CCuurrrriiccuulluumm  ssttuuddiioorruumm    

DDooppoo  llaa  mmaattuurriittàà  ccllaassssiiccaa  pprreessssoo  iill  lliicceeoo  ““CCeelliioo””  ddii  RRoovviiggoo,,  ssii  èè  llaauurreeaattaa  aa  ppiieennii  vvoottii    iinn  GGiiuurriisspprruuddeennzzaa  

pprreessssoo  ll’’UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  FFeerrrraarraa  ccoonn  uunnaa  tteessii  ssuu::  ““LL’’OOrrddiinnee  ppuubbbblliiccoo  nneellllee  sseenntteennzzee  ddeellllaa  

CCoorrttee  CCoossttiittuuzziioonnaallee””,,  ccoonn  llaa  pprrooff..ssssaa  LLoorreennzzaa  CCaarrllaassssaarree..    

  

CCaarrrriieerraa  pprrooffeessssiioonnaallee    

VViinncciittrriiccee  ddii  CCoonnccoorrssoo  OOrrddiinnaarriioo  ppeerr  ll’’iinnsseeggnnaammeennttoo,,  ppeerr  eessaammii  ee  ttiittoollii,,  ppeerr  ll’’iinnggrreessssoo  nneell  RRuuoolloo  

OOrrddiinnaarriioo  ddii  DDiisscciipplliinnee  GGiiuurriiddiicchhee  eedd  EEccoonnoommiicchhee,,  pprreennddee  sseerrvviizziioo  pprreessssoo  ll’’IITTGG  ““AA..  BBeerrnniinnii””  ddii  

RRoovviiggoo,,  iinn  sseegguuiittoo  pprreessssoo  ll’’IITTCC  ““EE  DDee  AAmmiicciiss””..  

VViinncciittrriiccee  ddii  CCoonnccoorrssoo  OOrrddiinnaarriioo  ppeerr  iill  rreecclluuttaammeennttoo  ddii  DDiirriiggeennttii  ssccoollaassttiiccii,,  pprreennddee  sseerrvviizziioo  nneell  

sseetttteemmbbrree  22001122  pprreessssoo  ll’’IIttiiss  ““FF  VViioollaa””  ddii  RRoovviiggoo,,  iinn  sseegguuiittoo  ddiivveennuuttoo  IIIISS  ““VViioollaa--MMaarrcchheessiinnii””,,  cchhee  

aaccccoorrppeerràà,,  nneell  22001155,,  ii  ssoottttooddiimmeennssiioonnaattiiIIssttiittuuttii  IITTGG  ““AA..  BBeerrnniinnii””  ee      ““OO..MMuunneerraattii””..  

EE’’  rreeggggeennttee  nneellll’’AASS  22001144--  22001155  ddeell  LLiicceeoo  ““CCeelliioo  ––  RRooccccaattii””  ee  ddaall  22001188  ddeellll’’IICC  ““SSttiieennttaa””..  

HHaa  ssvvoollttoo  llaa  ffuunnzziioonnee  ddii  CCoommmmiissssaarriioo  dd’’EEssaammee    ppeerr  iill  ““CCoonnccoorrssoo  ddii  CCoooorrddiinnaattoorree  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo””  

pprreessssoo  iill  PPrroovvvveeddiittoorraattoo  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  RRoovviiggoo,,  ppeerr  ll’’aacccceessssoo  aaii  rruuoollii  ddii  ““AAggeennttee  dd’’AAffffaarrii  iinn  

MMeeddiiaazziioonnee””  pprreessssoo  llaa  CCaammeerraa  ddii  CCoommmmeerrcciioo  ddii  RRoovviiggoo,,  ppeerr  ll’’eesspplleettaammeennttoo  ddeell  ccoonnccoorrssoo  ppeerr  

ll’’aassssuunnzziioonnee  ddii  ppeerrssoonnaallee  nneellllaa  qquuaalliiffiiccaa  ddii  ““AAssssiisstteennttee  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo””  ee  ddii  ““AAssssiisstteennttee  nneeii  sseerrvviizzii  

ssppeecciiaalliissttiiccii  ee  ddii  rreettee””  sseemmpprree  pprreessssoo  llaa  CCCCIIAAAA  ddii  RRoovviiggoo;;  ppeerr  llaa  sseelleezziioonnee  rreellaattiivvaa  aall  ppeerrssoonnaallee  

aammmmiinniissttrraattiivvoo,,  tteeccnniiccoo  eedd  aauussiilliiaarriioo  ddeellllaassccuuoollaa  ddaa  aasssseeggnnaarree  pprreessssoo  ll’’IIRRRREE  ddeell  VVeenneettoo..  

HHaa  ssvvoollttoo  aattttiivviittàà  ddii  ddoocceennzzaa  ddii  DDiirriittttoo  CCiivviillee  nneeii  ccoorrssii  IIFFTTSS  ppeerr  iill  rruuoolloo  ddii  ““RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  

qquuaalliittàà””  ee  ddii  ““TTeeccnniiccoo  ssuuppeerriioorree  ppeerr  ll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  eeccoonnoommiiccoo  ffiinnaannzziiaarriiaa  eedd  iill  ccoonnttrroolllloo  ddii  

ggeessttiioonnee””..  

HHaa  ssvvoollttoo  rruuoolloo  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  tteeccnniiccoo  ddeeggllii  EEssaammii  ddii  SSttaattoo  ddeell  sseeccoonnddoo  CCiicclloo    ppeerr  llaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  

RRoovviiggoo  ddaall  22001177..  

EE’’  pprreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ppeerr  iill  CCoonnccoorrssoo  ppeerr  ttiittoollii  eedd  EEssaammii  ppeerr  ppoossttii  ddii  ppeerrssoonnaallee  ddoocceennttee  

BB1177,,  AA005511  ((SScciieennzzee  AAggrraarriiee))  ee  AA003377  ((TTeeccnniicchhee  ee  tteeccnnoollooggiiee  ddii  RRaapppprreesseennttaazziioonnee  GGrraaffiiccaa))..  

HHaa  ppaarrtteecciippaattoo  aall  PPrrooggeettttoo  EEUURROOTTUUTTOORR  ssuullllaa  FFoorrmmaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee,,  ppeerr  ll’’aannaalliissii  ddeeii  ccoorrssii  IIFFTTSS  

iinn  EEuurrooppaa  ((  EEssttoonniiaa--  TTaalllliinn)),,    ppeerr  ll’’aannaalliissii  ddeellllee  eessppeerriieennzzee  ddii  AAlltteerrnnaannzzaa  SSccuuoollaa  LLaavvoorroo  iinn  EEuurrooppaa  ((  

OOllaannddaa  --  EEddee))  ee  aall  PPrrooggeettttoo  FFoonnddaazziioonnee  CCUUOOAA  ssuuii  ssiisstteemmii  ddii  OOrriieennttaammeennttoo  iinn  EEuurrooppaa  ((SSppaaggnnaa--

BBaarrcceelllloonnaa))..  

SSii  èè  ooccccuuppaattaa  pprreevvaalleenntteemmeennttee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddii  OOrriieennttaammeennttoo  ddeeii  ggiioovvaannii  ee  ddeeii  ppeerrccoorrssii  ddii  AAlltteerrnnaannzzaa  

SSccuuoollaa  LLaavvoorroo,,  ooggggii  PPeerrccoorrssii  ppeerr  llee  CCoommppeetteennzzee  TTrraassvveerrssaallii  ee  ll’’OOrriieennttaammeennttoo..  

IInncceennttiivvaa  ee  pprroommuuoovvee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  ddoocceennttii  lluunnggoo  ttuuttttoo  ll’’aarrccoo  ddeellllaa  vviittaa,,  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllee  

ccoommppeetteennzzee  lliinngguuiissttiicchhee  ee  tteeccnnoollooggiicchhee..  

SSii  iimmppeeggnnaa  ppeerr  rreennddeerree  ssnneellllaa,,  eeffffiicciieennttee  eedd  eeffffiiccaaccee  ll’’aattttiivviittàà  ddeellllaa  PPAA,,  aall  sseerrvviizziioo  ddeeii  cciittttaaddiinnii..  


