PRIMARIA ORASULUI COPSA MICA
organizeaza concurs/examen pentru ocuparea unui post de INGRIJITOR CURATENIE la
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA, Centrul de sprijin la domiciliu pentru persoane in
varsta aflata in dificultate
in data de 8 februarie 2019, ora 11,00 ~ proba scrisa,
in data de 11 februarie 2019, ora 11,00 ~ proba practica si
in data de 12 februarie 2019, ora 11,00 ~ interviul
Conditiile generale pentru participarea la concurs/examen sunt:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)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;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului
scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Conditiile specifice pentru participarea la concurs/examen sunt:
1.Studii : gimnaziale
2.Vechime: nu necesita
Lista documentelor obligatorii in dosarul de concurs este:
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele
documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 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)adeverinţă 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 unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
Bibliografia pentru concurs este:
1.Legea nr.319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă Capitolul IV: Obligaţiile lucrătorilor;
2.Legea nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice, Capitolul II: Norme generale de conduită profesională a personalului
contractual, Art. 7: Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice;
3.Codul Muncii din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) - republicare*) Capitolul II:
Răspunderea disciplinară, art. 247 pana la art.252.
Dosarele se inregistreaza la Registratura Primariei Copsa Mica, pana in data de 23 ianuarie 2019., ora
16.00.

Locul desfasurarii concursului/examenului sediul PRIMARIEI orasului COPSA MICA, strada Castanilor
nr.7-8. La Compartimentul Resurse umane din cadrul Primariei orasului Copsa Mica se regaseste bibliografia
de concurs/examen si poate fi consultata Fisa postului.
PRIMAR

