MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
Scoala Gimnazială „Aron Cotrus” Arad
Str. Petru Rares Nr.20, Telefon: 0257 / 212500, Fax 0257 / 212500

Email: aroncotrus@gmail.com

ANUNŢ
In conformitate cu prevederile HG
nr
286/2011
pentru
aprobarea
Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , Şcoala Gimnazială „Aron
Cotruş” Arad organizează concurs pentru ocuparea a:
1 post de muncitor calificat bucătărie – durata nedeterminată norma
întreagă
- 0,50 post muncitor (calificat întreţinere) – durata nedeterminată
-

Condiţii de participare:
- cetăţenie română şi domiciliu în România
- vârsta minimă – 18 ani reglementată de prevederile legale
- capacitate deplină de exerciţiu
- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie
- îndeplineşte condiţiile de studii şi , după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii , cotra 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
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
- Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare
- Copie actului de identitate
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice
- Copia carnetului de muncă , conformă cu originalui, sau după caz, o
adeverinţă care să ateste vechime în muncă
- Cazier judiciar
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- 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
- Curriculum vitae
- Actele vor fi prezentate în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea
Condiţii specifice de participare:
- Studii generale ( şcoala generală de 8 clase)
- Experienţă în activitatea gastronomică
Condiţii de desfăşurare a concursului:
- Depunerea dosarelor se va face în perioada 25 – 29 aprilie 2016 la sediul
Şcolii Gimnaziale „Aron Cotruş”Arad între orele 9.00 – 15.00
- Proba practică se va desfăşura în data de 12 mai 2016 ora 10.00 sediul Şcolii
Gimnaziale „Aron Cotruş”Arad
- Proba interviului de va desfăşura în data de 12 mai 2016 ora 12.00 sediul
Şcolii Gimnaziale „Aron Cotruş”Arad

