MINISTERUL EDUCAŢIEI, NAŢIONALE

LICEUL TEHNOLOGIC VINGA
Localitatea VINGA; Nr 111; Judetul Arad; Telefon:/fax 0257460005 ;
e-mail: scoalavinga@gmail.com

ANUNT
IN DATA DE 10.05.2019
LICEUL TEHNOLOGIC VINGA ORGANIZEAZA CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR CU
JUMATATE DE NORMA LA LICEUL TEHNOLOGIC VINGA

DOSARUL DE CONCURS SE DEPUNE LA SECRETARATUL UNITATII PANA LA
DATA DE 10.05.2019

ACTE NECESARE
pentru înscrierea la concurs
1. Cerere de înscriere
2. Copii ale actelor de studii
3. Copie carte de muncă (extras – capitolul cu activitatea în muncă) / adeverinţă care să
dovedească vechimea în muncă (extras REVISAL)
4. Copia actului de identitate
5. Copia certificatului de naştere
6. Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
7. Cazier judiciar
8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de
medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
9. Un dosar plic

GRAFIC DE DESFĂŞURARE
PROBA SCRISĂ: care va avea loc în data de 10.05.2019 ora 10:00.
INTERVIU: care va avea loc în data de 10.05.2019 ora 12:00

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
(cf. art. 3, HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare):
1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. 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;
6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs (cel puțin 10 clase absolvite);
7. 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.

