ANUNȚ DE SELECȚIE

Școala Gimnazială Comuna Stoenești, judeţul Olt anunță scoaterea la concurs
în cadrul proiectului „Merităm să învățăm”, cod SMIS 2014+: 108177,
a 28 posturi de experți în cadrul activitaților A1, A2, A3,A7
pentru perioada de implementare a proiectului

I.

CONDIȚII GENERALE:

Expertul:
a) are cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European cu reședința în România;
b) are capacitate de exercițiu deplină;
c) îndeplinește condițiile de studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
d) are cel puțin <5 ani experiență în domeniul postului;
e) nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar
face/care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit
reabilitarea;
f) îndeplinește alte condiții generale în funcție de specificul proiectului.

I.

DOSARUL DE CONCURS:
În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările
ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente obligatorii:
a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la anunțul de selecție;
b) Scrisoare de intenție;
c) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
(semnată de candidat);
d) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
e) Alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, calificările specifice aferente poziției;
f) CV format Europass datat și semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu
date de contact valide –adresa de e-mail și număr de telefon);
g) Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
h) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare
abilitate;

Documentele doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale
diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă însoțite de
documentele originale și se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate.
Lipsa unui document din cele menționate la punctele a) – h) conduce la eliminarea candidatului de
la evaluarea dosarului.

VIII. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:
Perioada

Activitatea (după caz)

În
perioada
01.10.2018- Depunerea dosarelor
04.10.2018, de luni până joi, între
orele 800-1630
05.10.2018 – până la ora 1200

Afișarea rezultatelor în etapa de eligibilitate a dosarelor

08.10.2018– între orele 1200-1400

Depunerea eventualelor contestații

11.10.2018

Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor

15.10.2018– până la ora 1200

Afișarea rezultatelor în etapa de evaluare a dosarelor

16.10.2018– între 1200-1400

Depunerea eventualelor contestații

18.10.2018

Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor
finale

Persoane de contact:
-

Gheorghe Ionela – Maria – telefon: 0799864215
Mihale Laura – Mirela – telefon: 0762200457

