LICEUL “ATANASIE MARIENESCU”
Str. Nicolae Titulescu nr.1, LIPOVA 315400 Jud. Arad
Tel./Fax. 0257 563121, 0257 563120, 0257 563078
WEB: www.gsam.ro, Email: liceulamlipova@gmail.com

ANUNŢ

Liceul “Atanasie Marienescu” Lipova organizează concurs pentru ocuparea următorului post :


0,5 post informatician pe perioada nedeterminată

Concursul va avea loc în data de 16.01.2017, ora 900 la sediul Liceului “Atanasie Marienescu”Lipova,
str. N. Titulescu nr.1.
Înscrierile se pot face la secretariatul liceului în fiecare zi de luni până vineri între orele 900- 1500 până la
data de 12.01.2017.
Condiţii generale:



Studii superioare de specialitate
Vechimea în specialitate constituie avantaj

Dosarul de înscriere va cuprinde:









Cerere de înscriere la concurs
Copia actului de identitate
Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale specializării
Copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă sau specialitate
Cazier juridic
Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
Curriculum vitae
Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Concursul constă în:





Selecţia dosarelor
Proba scrisă
Probă practică
Interviu

Principalele cerințe ale postului sunt:
-

Întreținere hardware și software ;

-

Proiectarea și gestiunea bazelor de date ;

-

Configurare și întreținere rețele LAN, securitate în internet;

-

Administrare pagină web

Tematică:
A. PC – utilizare,depanare,întreținere
B. Rețele de calculatoare
C. Baze de date și programare

Bibliografie :
A. PC – utilizare,depanare,întreținere
1.

Sisteme de operare, Autor : Remus Joldeș, Editura : Aeternitas,Alba Iulia,2009

2.

Office 2003 6 in 1, Autor : Joe Habraken –Editura Teora.

B. Rețele de calculatoare
1.

Rețele locale de calculatoare – proiecte și administrare, Autori : Adrian Munteanu,Valerica Greavu
Șerban – Editura Teora.

2.

Windows Server 2003 pentru administratori, Autori : Nelson Ruest, Danielle Ruest - Editura ALL

C. Baze de date și programare
1.

Dezvoltarea aplicațiilor Web cu PHP și MySQL, Autori : Welling L.,Thomson L., Editura Teora,
București,2005.

Actele prevazute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate si în original în vederea verificarii
conformităţii copiilor cu acestea.
Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită sunt afișate la sediul instituției.
Relații suplimentare se pot obține la secretariatul Liceului “Atanasie Marienescu”Lipova.

Director,
Prof. Donțu Lucian

