ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.21

36/17.12.2018
ANUNŢ
Şcoala Gimnazială Nr.21, cu sediul în localitatea Sibiu , strada Luptei nr.27
organizează în perioada 19-21 FEBRUARIE 2018 , concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale, concurs organizat în temeiul H.G. nr. 286/2011,
modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.
Denumirea posturilor
- 1post îngrijitor , post nedidactic vacant , perioadă nedeterminată
-0,5 post îngrijitor , post nedidactic vacant , perioadă nedeterminată
Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor: minim gimnaziale
-se consideră avantaj efectuarea unui curs de igienă specific
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: fără vechime
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- proba practică se va desfăşura în data de 19.02.2018, intervalul orar 09-11 ;
- şi interviul se va desfăşura în data de 21.02.2018 ,intervalul
ambele la sediul unităţii;

orar 09-11;

Dosarele pentru concurs se depun în perioada 9-15 februarie 2018, la sediul Şcoala
Gimnazială Nr.21 cu sediul în localitatea Sibiu , strada Luptei nr.27
Date contact: secretar şef, UDVAR DORINA, 0269240693;
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CONDIȚII GENERALE DE
vederea ocupării postului de îngrijitor

PARTICIPARE

LA

CONCURS în

-

are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre UE sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

-

cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-

are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-

are capacitate deplină de exerciţiu;

-

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de
unități sanitare abilitate;

-

îndeplineşte condiţiile de studiu şi, după caz, de vechime sau alte condiții
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

-

nu a fost condamnat(ă) definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsuri a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea.
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CONDIȚII SPECIFICE DE ÎNSCRIERE:
Condiţii de ocupare a postului:
-

studii minime gimnaziale

absolvent(ă) al cursului de istruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de
igienă constituie un avantaj;
-

comunică clar și eficient în formă scrisă și orală, explică cu claritate sarcinile și
obiectivele, își organizează eficient activitatea, folosește eficient resursele
materiale primite, precum și echipamentele;

respectă programul de lucru, atribuțiile, sarcinile, deciziile și regulamentele
interne;
-

respectă normele de sănătate și securitate a muncii.

Componența dosarului propriu de recrutare a candidatului :
a ) cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului unității, prin care se
specifică opţiunea pentru unul din cele 2 posturi vacante(1 normă sau 0, 5 normă);
b) acte de identitate în copie
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și altor acte care atestă calificări
profesionale , precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice postului
d) carnetul de muncă sau după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă, în
meserie și/ sau în specialitatea studiilor, în copie
e) cazier judiciar
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f) adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către
unități sanitare abilitate
g) curriculum vitae ;
Documentele prezentate în xerocopie vor fi prezentate și în original.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA în vederea ocupării postului de îngrijitor
TEMATICĂ
-

Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ
Metode de dezinsecție și dezinfecție
Formarea și dezvoltarea deprinderilor igienico-sanitare
Cunoștințe privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă
Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.

BIBLIOGRAFIE
- LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ,
ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
– Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;
- LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA
DISCIPLINARĂ”(ART.247 – ART.252)
- NORMĂ TEHNICĂ CURĂŢENIA , DEZINSECŢIA
- Legea 477/2004 – Codul de conduită a personalului contractual, cap. 2 –
Norme generale de conduită a personalului contractual
- Legea Nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor , publicată în M.O.
633/ 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare ;
Capitolul II – Obligaţii privind apărarea impotriva incendiilor;
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CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

•
•
•
•

•

• Concursul constă într-o probă practică și interviu
• Organizarea și desfășurarea concursului are loc la Şcoala Gimnazială Nr.21,
cu sediul în localitatea Sibiu , strada Luptei nr.27, după următorul grafic:
9.02.2018 – 15.02.2018 – Depunerea dosarelor in intervalul 7-15;
16.02.2018 – Afişarea rezultatelor analizei dosarelor;
16.02.2018 – Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor cu privire la selecţia
dosarelor ;
19.02.2018
- Proba practică , intervalul orar 9 – 11
- Afişarea rezultatelor obţinute , ora 12
- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor cu privire la proba practică,
interval orar 12 – 14 ;
- Afişarea rezultatelor finale obţinute la proba practică , ora 14,00.
21.02.2018
- Interviu , intervalul orar 9 – 11
- Afişarea rezultatelor obţinute , ora 12
- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor cu privire la susţinerea
interviului, interval orar 12 – 14 ;
- Afişarea rezultatelor finale obţinute la interviu , ora 14,00

• 22.02.2018 - Afişarea rezultatelor finale concurs
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PROBELE CONCURSULUI :
1. Selecția dosarelor depuse
2. Proba practică, probă la care pot participa numai candidații care au fost admiși la
selecţia dosarelor;
Proba este menită să stabilească abilitățile practice ale candidaților, vizând
capacitatea acestora de a se adapta, de a găsi soluții în realizarea cerințelor, de a
folosi corect resursele puse la dispoziție, capacitatea de comunicare.
Desfășurarea acestei probe este consemnată într-un proces verbal, certificat de către
toți membrii comisiei desemnate.
3. Interviul probă la care pot participa numai candidații care au fost admiși la
proba practică.
Această probă urmărește să stabilească motivația candidaților, pe baza unui set de
întrebări, având stabilite următoarele criterii de evaluare: motivația candidatului,
comportamentul în situații dificile, inițiativă, creativitate și, bineînțeles,
cunoștințele specifice necesare ocupării postului.
Candidaților nu li se pot adresa întrebări care vizează orientare politică, religioasă,
originea socială, starea materială, etnia.

DIRECTOR,
PROF.TETILEANU CERASELA MIHAELA
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