ANUNT
Serviciul Publ/c Comun/ar Local de Evidentà a .PeFsoaneior Tecuci, jud. Galai, în

baza lLG 286!2011 privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant, organizeaz ă
coricurs pentru ocupare post coritractrial vacant: îngri .jitor, perioadă ne.deterrriinat ă, ricurn ă
îritreagă
Condiţii generai e:
are cet ăţenia română, cetăţenie a altor state rnei-nbre ale U.E. sari a statelor apar ţinârid
Spaţiului Econoinic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte Iimba rornâriă, scris şi vorbit;
are vârsta rninirn ă regiernentat ă de prevecleril.e iegaie;
- are capacitate deplin ă de exerciţiu;
are o stare de s ănătate corespunz ătoare postului pentru care eandideaz ă, atesta;t ă pe
baza adeverinţei medi.cale eliberate de rnedicui. de farnilie sari de unit ăţii.e sani.tare abi[itate;
îndeplineşte condiţiil.e de studii şi, după caz, de vechirne sau alte condi ţii specifice
potrivit cerinţelor postului SCOS la concurs;
- nri a fost coridainnat ă definitiv pentru s ăvârşirea unei irifrac ţiurii contra uinanit ăţii,
contra statului ori contra autorit ăţii, de serviciu sau în iegătriră cu serviciui, care împiedic ă
înlăptuirea jristiiei, de fals ori a urior fapte cle corup ţie sau a unei infracţiuni săvârşite eu
intenţie, care ar face-o inconipatibil ă cu exercitarea func ţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervei-ijt reabilitarea.
Coriciitii speciflce - studii g•enerale sau niedii
nu se cere vecliirne
Abilităţi de relaţionare
- Cunotinţe în dorneniut S ănătăţii Securităţii în Muncă si PSI
sar1 de cnncrns - va coflţine docuinenteie prevazute de art. 6 din L1.G. 2861201 1.
Actele prev ăzute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Concursui se organizeaz ă la sediul S.P.C.L.E.P. Tecuci, astfel:
ata susţineri.i probei scrise - 15.03.2019 —ora 9.00
ata susţinerii interviului - 19.03.2019 ora 9.00
Relaţii suplirnentare se pot ob ţine ia SPCLEP Tecuci, tele,fax 02368 1 7i. Dosarele cle
îi-iscriere la concurs se vor depuné în tern-ien de 1.0 de ziie i.ucr ătoare de la data pubiic ării
anunţulrii în Monitorui Oficial aI Roinâniei, Partea a - 111 - a (21. 02 - 07,03.2019) la sediul
S.P.C.L.E.P Tecuci, secretar Munteanu Carmen, referent s•uperior.
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