MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
SCOALA GIMNAZIALA SIMINICEA
Str. Principala, nr. 622A, loc. Siminicea, jud. Suceava
Tel. 0230 537018 e-mail: scoalasiminicea@yahoo.com

Anunţ
Școala Gimnazială Siminicea anunţă scoaterea la concurs, în baza H.G. nr.
286/2011 și H.G. 1027/2014, a următorului post vacant:


1 post de îngrijitor (normă întreagă, perioadă nedeterminată)
condiții specifice:
- nivelul studiilor: generale sau medii
- experiența în domeniu constituie avantaj

Concursul va avea loc în data de 22.09.2017, ora 1000 proba practică și ora
1200 interviul, la sediul școlii.
Termenul de depunere a dosarelor este 14.09.2017 la secretariatul Școlii
Gimnaziale Siminicea, telefon 0230537018.
Tematica necesară în vederea susţinerii concursului
1.
2.
3.
4.

Noțiuni fundamentale de igiena.
Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ
Metode de dezinsecție și dezinfecție
Securitate si sanatate in munca și PSI.
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Dosarul de concurs
(1)
Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs
care va conține urmatoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
dupa caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau
de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
(2)Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de MinisterulSanatatii.
(3)În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia
dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are
antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.
(4)Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.

Director,
Prof. Miron Cristina

