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Nr. 3902/28.03.2017

ANUNT
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA din subordinea
Consiliului Local al Orasului Slanic Moldova organizeaza in
conformitate cu
HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile
ulterioare concurs in perioada 26-28.04.2017 pentru ocuparea pe
perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante de:
- asistent medical scolar-1 post (6 luni vechime ca asistent medical )
Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 14.04.2017 orele
12,00 la sediul Primăriei oraşului Slănic Moldova şi trebuie să conţină în
mod obligatoriu:
o Cerere de inscriere;
o Copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea,
potrivit legii, dupa caz;
o Diploma de scoala sanitara postliceala in calificarea asistent medical
generalist sau
echivalenta, original si copie;
o Autorizatie de libera practica vizata pe anul 2017 original si copie;
o Asigurare malpraxis valabila;
o Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in
munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
o Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are
antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care
candideaza;
o Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către
medicul de familie candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
o Curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data,
numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că
nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția
dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei
probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de
muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și
în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Selectia dosare si afisare rezultate selectare dosare de inscriere se fac in
data de 19.04.2017.

Probele concursului:
o 26.04.2017 ora 10,00 proba scrisa;
o 28.04.2017 ora 10,00 proba interviu ;
Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi
actele necesare înscrierii la concurs pot fi obţinute la tel: 0234/348119 .”
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