MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU

COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE ALECSANDR1"
Str. Vasile Alecsandri nr. 37, 600011 Bacău
Telefon: 0234- 512607, Fax 0234 - 510913
E-mail: cnva_bacau@yahoo.com
Nr.
din 24.09.2020

ANUNŢ
COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE ALECSANDRI" ORGANIZEAZĂ LA SEDIUL DIN
BACĂU, STRADA V. ALECSANDRI, NR. 37, CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI
VACANT DE ÎNGRIJITOR - PE PERIOADĂ DETERMINATĂ:
Nr.
crt.
1

Denumire
compartiment/post
Ingrijitor

Studii

Nr
posturi
vacante

Generale

1

Durată contractului
individual de muncă
Determinată începând
cu 19.10.2020

I. CONCURSUL DE ANGAJARE SE VA DESFĂŞURA CONFORM GRAFICULUI:
1. Perioada de depunere a dosarelor: 01 - 06.10.2020.
Dosarele se depun la secretariatul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri" Bacău, zilnic, între
orele 13-15. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0234/512607.
2. Selecţia dosarelor :
14.10.2020, ora 11,00,
3. Proba scrisă:
15.10.2020, ora 9,00,
15.10.2020, ora 12,00,
4. Proba practică:
15.10.2020, ora 14,00,
5. Interviu:
II. CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
A. Condiţii generale :
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;
7. nu a fost condamnat 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 l-ar face
incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

