SCOALĂ GIMNAZIALA PODARI
Strada Scolii, nr.l, loc.Podari, judeţul Dolj
Nr.2114/09.10.2017
ANUNŢ
Scoală Gimnaziala Podari anunţa concursul de ocupare a
postului de ingrijitoare (femeie de serviciu)

CONDIŢII DE OCUPARE A POSTULUI DE ÎNGRIJITOARE (FEMEIE DE
SERVICIU):
-studii medii gimnaziale
-nu necesită vechime
-sa aiba capacitate deplina de exerciţiu
-domiciliul stabil sau reşedinţa in localitatea Podari, Dolj

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:
-cerere de înscriere
-copie act identitate
-copie certificat de nastere
-copie certificat de casatorie
-copie dupa carnetul de munca sau, dupa caz, adeverinţa care sa ateste vechimea in munca
-adeverinţa care sa ateste starea de sănătate
Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale pentru legalizare.

Relaţii suplimentare la sediul Scolii Gimnaziale Podari, telefon 0251 / 339165.

Scoala Gimnaziala Podari
CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
din data de 20.11.2017 concursul de ocupare a postului de ingrijitoare (femeie de serviciu)

Nr.
crt.
1.

Denumirea activităţii

Perioada/data desfăşurării

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere
(In termen de 10 zile lucr. de la afișarea anuntului

(23.10.2017-10.11.2017, orele 14.00)

–art.19(1)

2.

SELECTIA DOSARELOR
(in maximum 2 zile lucr. de la depunere

15.11.2017, orele 10.00

dosare-art.19(2))

3.

Afişarea listelor cuprinzând selecția dosarelor
(in termen 1 zi lucratoare de
prevazut de art.19(2)

4.

15.11.2017, orele 13.00

expirarea termenului

Depunere contestații

16.11.2017 până la ora 13.00

(In termen de cel mult 1 zi lucr.de la afisarea
rezultatului selectiei dos.-art.31)

5.

Afisare soluţionare contestaţii

17.11.2017 până la ora 13.00

(In maximum 1 zi lucr.de expirarea termenului de
depunere a contestatiilor –art.32(1))

6.

PROBA SCRISA

20.11.2017, orele 10.00

7.

Afişarea rezultatelor la proba scrisa
(In termen de maximum 1 zi lucr. de la finalizarea

21.11.2017, până la orele 16.00

probei-art.30(3)

8.

Depunere contestații

Până la data de 22.11.2017,orele 16.00

(In termen de cel mult 1 zi lucr.de la afisarea
rezultatului proba scrisa-art.31

9.

Afisare soluţionare contestaţii

23.11.2017 până la orele 16.00

In maximum 1 zi lucr.de expirarea termenului de
depunere a contestatiilor –art.32(2)

10.

PROBA DE INTERVIU

24.11.2017, orele 10.00

11.

Afişarea rezultatelor la proba de interviu

În maxim 1 ora de la intervievarea

In termen de maximum 1 zi lucr. de finalizarea probei de tuturor candidaţilor
interviu-art.30(3)

12.

Depunere contestații

24 ore de la afişarea rezultatelor

(In termen de cel mult 1 zi lucr.de la afisarea
rezultatului p.de interviu.-art.31)

13.

Afisare soluţionare contestaţii

25.11.2017, până la
orele 16.00

14.

Afişarea rezultatelor finale ale concursului

26.11.2017, până la orele 16.00

(in maximum 1 zi lucr. de la expirarea termenului de
depunere a contestatiilor pt. broba de
interviu-art.34(3)
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