INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 ADRESĂ : STR. ARIEŞULUI NR. 8, GALAŢI
TEL : 0236411077 / FAX : 0236411057 email sc_16_gl@yahoo.com

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 GALAŢI organizează concurs pentru ocuparea postului
de :

ÎNGRIJITOR I
(CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATĂ NEDETERMINATĂ)

DESFĂȘURARE CONCURS
PROBĂ SCRISĂ: 16.02.2016 - ORA 10,00 la sediul unității din str.Arieșului nr.8, Galați
INTERVIU: 16.02.2016 - ORA 13,00
CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE PENTRU OCUPARE POST VACANT:
1. studii medii;
2. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
3. are capacitate deplină de exercițiu- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau alte
unități sanitare;
4. deține diploma de absolvire a liceului sau școală profesională;
5. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitare.
6. recomandare de la ultimul loc de muncă;
7. deținerea cursului de igienă.
DOSARELE SE DEPUN ÎNTRE ORELE 8,00-16,00 LA SECRETARIAT
DATA LIMITĂ DEPUNERE DOSARE 29.01.2016 – LA SECRETARIATUL UNITĂȚII
Conform Hotărârii 286/2011 pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de
concurs care va conţine următoarele documente:
1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale
postului:
4.copia carnetul de muncă şi/sau, raportul per salariat REVISAL, sau, după caz, adeverințele care
atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile
sanitare abilitate;
7.curriculum vitae;
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Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Actele prevăzute la punctele 2 – 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.
REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR: 3.02. 2016
RELAŢII SUPLIMENTARE: SERVICIUL SECRETARIAT , telefon: 0236/411077

DIRECTOR,
Prof. Mogoș Mariana

