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SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂTIMIŞOARA,

Str.Hector nr.l , organizează concurs/examen conform Legii nr.153/28.06.20 17 şi H.G. nr. 286/23 martie 2011
modi ficat prin Hot ăr ârea nr. 1027/11 .11 .2014 pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante, pe
perioadă determinată:

1 post asistent medical debutant PL Sectia Clinica Chirurgie Maxilo Faciala

1 post asistent medical debutant PL Sectia Clinica Obstetrica-Ginecologie III

Condiţii generale de participare;
Candidatii trebuie sa îndep l i nească urmatoarele conditii ;
al are cetăţenia rom ână, ce t ă ţ en ie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţin ând Spaţiului Economic European şi

domiciliul in România;
b) cunoaşte limba română. scris ş i vorbit :
e) arc vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exerciţiu ;

e) are o stare de sănăta te corespunzătoare postului pentru care candidează, arestată pe baza adeverinţe i medicale eliberate de medicul de familie
sali de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte con diţiile de studii şi. după caz, de vechime sau alte cond iţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu li fost condamnată definitiv pentru să vârş i rea unei infractiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau În
l egătur ă cu serviciul. care Împiedica infăptuirea justitiei , de fals ori Il unor fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvârşite cu intenţie. care ar
tace-o in compatibil ă cu exercitarea functiei . cu exceptia situaţiei În care a intervenit reabilitarea .

Condiţii UC purticipare conform Ordinulu i M .S. nr . 1470120.10.2011 pentru;

Asistent medical debutant PL - Diploma de şcoală postliceală sanitară, fara vechime în sp ecialitate

În vederea participari i la concurs candidatul depun e la Serviciul Resurse Umane urmatoarele;

cerere de Înscriere la concurs adresata conducătoru l u i spitalului
copia actului de identitate
copia documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arestă

efectuarea unor specia l izări, precum ş i copi ile documen telor care atestă indeplinirea con diţ i ilor spec ificc ale postului
copia carnetulu i de muncă, conform a cu originalul sau, dupa caz. o adever i n ţ ă care să ateste vechimea În muncă, in meserie ş i/sau În
specialitatea studiilor
cazierul j udiciar eliberat pentru CONC URS
adever inţ ă medi cală care să ateste starea de sănătate corespun zatoare, eliberată de medicul dc famili e cu cel mult 61uni anterior derularii
concursului cu menţiunea - APT PENTRU CONCURS
curriculum vitae in limba romana

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezinta însotite de documentele originale, care se certifică pent ru conformitate cu originalul de către

secretariatul comisiei de concurs. sau în copii le gal izate .
Co ndit iile spec ifice de ocupare a posturilor vacante ş i bibliografia de concurs/examen se pun la dispoz itia candidaţilor de căt re Serviciul
Resurse Umane ş i se află pe siie-ul un ităţi i noastre. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara .

Data ora ş i locul de des făşurare a concur sului : in am fi teatrul de la Clinicile Noi, din strada Gheorgh e Dima nr.S
Proba sc r isă: · in data de 26.10.2018, ora Oli,OO
Proba de interviu : - in data de 26.10.2018 ora 12,00.
Ultima zi de inscriere la concurs este 10.10.2018. Ia sediul spitalului din Str.Hector nr.I.
Date contact; tel. 0256/221553.
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