Anunț prinind organizarea concursului
pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitor curățenie și a două posturi vacante
de muncitor calificat-fochist
LICEUL TEORETIC ”ION GH. ROȘCA” OSICA DE SUS
organizează:
în data de 04 decembrie 2015, ora 9.00
concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitor curățenie și
a două posturi vacante de muncitor calificat-fochist

1. Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 2 posturi îngrijitor curățenie și 2
posturi muncitor calificat – fochist, funcții contractuale de specialitate, studii
gimnaziale.
2. A. Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:
- cerere tip de înscriere la concurs, pusă la dispoziție de către secretariatul Liceului
Teoretic ”Ion Gh. Roșca” Osica de Sus;
- copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
- copie documente care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în
meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
- curriculum vitae
B. Locul de depunere a dosarului:
- Liceul Teoretic ”Ion Gh. Roșca” Osica de Sus, comuna Osica de Sus, județul Olt,
str. Vladu Nica, nr. 2 - secretariat

C. Date de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Mitran
Maria, telefon/fax 0249418240, e-mail: liceul_osica_de_sus@yahoo.com.
3. A. Condiții specifice postului de îngrijitor curățenie:
- studii gimnaziale (absolvent a 8 clase)
B. Condiții specifice postului de muncitor calificat - fochist:
- studii gimnaziale (absolvent a 8 clase)
- deținerea unui certificat de calificare pentru meseria de fochist pentru cazane de joasă
presiune
4. Condiții necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:
- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- cunoaște limba română, scris și citit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare
abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, condițiile specifice potrivit cerințelor
postului;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică infăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea.
5. A. Tipul probelor de concurs:
- selecție dosare
- proba scrisă
- probă practică
- interviu
B. Locul desfășurării concursului: sediul Liceului Teoretic ”Ion Gh. Roșca” Osica de
Sus, comuna Osica de Sus, județul Olt, str. Vladu Nica, nr. 2.

C. Data și ora desfășurării probelor de concurs:
- 25 noiembrie, ora 10.00 – selecție dosare
- 4 decembrie, ora 9.00 – proba scrisă,
- 4 decembrie, ora 11.30 – interviul,
- 4 decembrie, ora 14.00 – proba practică
6. Calendarul de desfășurare a concursului:
A. Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
- 25 noiembrie 2015, ora 15.00
B. Datele de desfășurare a probelor de concurs:
- selecția dosarelor: 25 noiembrie 2015, ora 10.00
- proba scrisă: 4 decembrie 2015, ora 9.00
- interviul: 4 decembrie 2015, ora 11.30
- proba practică: 4 decembrie 2015, ora 14.00
Rezultatele se vor afișa în aceeași zi în care se susțin probele, la ora 16,00.
Termenele în care se pot depune contestațiile: o zi lucrătoare de la data desfășurării
probei.
Rezultatele la contestații se vor afișa în maximum două zile lucrătoare de la
înregistrarea acestora.
Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate în trei zile lucrătoare de la data
susținerii lui.

Sorina IACOB,
Directorul Liceului Teoretic ”Ion Gh. Roșca” Osica de Sus

