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SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂTIMIŞOARA,
Str.Hector nr.l, organizează concurs/examen conform Legii nr. I53/28.06.20 17 şi H.G. nr. 286/23 martie 20 II
modificat prin Hotărârea nr. 1027/11.11.2014 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioada
nedeterminata:

1 post functionar M Serviciul Administrativ

1 post curier G Serviciul Administrativ

Condiţii generale de participare:
Candidaţii trebuie sa îndepl inească urmatoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi

dom iciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit ;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, arestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie
sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, dupa caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infractiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuireajustiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infractiuni s ăvârşite cu intenţie , care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare conform Ordinului M.S. nr, 1470120.10.2011 pentru:
Functionar-Diploma de bacalaureat, 6 luni vechime in activitate
Curier-Diploma de absolvire a scolii generale, fara vechime in activitate

În vederea participarii la concurs candidatul depune la Serviciul Resurse Umane următoarele:

cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului spitalului
copia actului de identitate
copia documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz , o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor
cazierul judiciar eliberat pentru CONCURS
adeverinţămedicalăcare sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior derularii
concursului cu menţiunea - APT PENTRU CONCURS
curriculum vitae in limba romana

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezinta însoţite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de către

secretariatul comisiei de concurs, sau În copii legalizate.
Condiţiile specifice de ocupare a posturilor vacante şi bibliografia de concurs/examen se pun la dispoziţia candidaţilor de catre Serviciul
Resurse Umane şi se afla pe site-u l unităţii noastre, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara .

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului : la sed iul spitalului din strada Hecto r nr.l
Proba scrisa: - in data de 03 .08.2018, ora 09,00
Proba de interviu: - in data de 03.08.2018 ora 13,00.
Ultima zi de înscriere la concurs este 26.07.2018, la sediul spitalului din Str.Hector nr.l .
Date contact: tel. 0256/221553 .

MANAGER,
DR.OPREA MARIA-OLIMPIA
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