ANUNŢ
CONCURS POST ÎNGRIJITOR
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,UNIREA” BRANIŞTEA judeţul GALAŢI anunţă
organizarea concursului pentru ocuparea postului de îngrijitor I- personal nedidactic, normă
întreagă, perioadă nedeterminată, în data de 19 mai 2017,ora 11,00.
A. Condiţii generale:







are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
studii generale sau medii;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care ar face
incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
1.
2.
3.
4.

cerere de înscriere la concurs;
acte de identitate : carte de identitate, certificate naştere, căsătorie- copii ;
acte de studii – copie
copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă;
5. cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care
sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza. Candidatul declarat admis la
dupa rezultatul selectiei dosarelor si care a depus numai declaratia are obligaţia până la
data concursului să completeze dosarul cu originalul cazierului judiciar.
6. adeverinţa medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau
de către unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
BIBLIOGRAFIE:
-Legea nr.319/2006 privind protectia si securitatea muncii
-Legea nr. 307/ 2006 privind apararea impotriva incendiilor
TEMATICA:
-REGULI DE EFECTUARE A CURĂŢENIEI ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

-METODE DE DEZINSECTIE ŞI DEZINFECTIE
-NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ
-SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI P.S.I.
Concursul constă în:


probă practică+ probă scrisă+interviu;

CONCURSUL VA CONSTA IN URMATOARELE ETAPE:



selectia dosarelor
proba practică (40puncte) + proba scrisă (30puncte)+interviu(30 puncte) - 100 de puncte
Se consideră admişi candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, în ordine
descrescătoare. Relaţii suplimentare se obţin la tel.0236.33253.
CALENDARUL CONCURSULUI:















Publicarea anuntului 07.04.2017;
Depunerea dosarelor în perioada 10.04.2017-25.04.2017 între orele 9-15;
Selecţia dosarelor - 26.04.2017 ora 11;
Afişarea rezultatelor selectării dosarelor -26.04.2017 ora 13.00;
Depunere contestatii rezultate selectia dosarelor 27.04.2017 pana la orele 15.00;
Afişarea rezultatelor contestaţiilor :28.04.2017 ora 15.00;
Sustinerea probe scrise+interviu :19.05.2017 orele 11.00;
Afişarea rezultatelor probe scrise+interviu : 22.05.2017 ora 10.00;
Susţinere probă practică: 22.05.2017 ora 11,00
Afişarea rezultatelor probă practică : 23.05.2017 ora 10.00
Depunere contestaţii proba practice +interviu: 23.05.2017 între orele 12.00-15.00;
Afişarea rezultatelor după contestaţii – 24.05.2017 ora 12.00;
Rezultatul final al concursului –24.05.2017, ora 14.00.
CANDIDAŢII DECLARATI ADMIŞI SE VOR PREZENTA LA POST ÎN DATA
DE 25.05.2017.

Director,
Prof. Toma Mariana

