CÄƒminul Cultural BogaÈ›i angajeazÄƒ!
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PrimÄƒria Comunei BogaÅ£i, judeÅ£ul ArgeÅŸ organizeazÄƒ concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadÄƒ nedeterm
funcÈ›iilor contractuale de execuÈ›ie vacante de referent IA, în cadrul CÄƒminului Cultural BogaÈ›i.
CondiÈ›ii:

a) are cetÄƒÈ›enia românÄƒ, cetÄƒÈ›enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparÈ›inând SpaÈ›iului Ec
European È™i domiciliul în România;
b) cunoaÈ™te limba românÄƒ, scris È™i vorbit;
c) are vârsta minimÄƒ reglementatÄƒ de prevederile legale;
d) are capacitate deplinÄƒ de exerciÈ›iu;
e) are o stare de sÄƒnÄƒtate corespunzÄƒtoare postului pentru care candideazÄƒ, atestatÄƒ pe baza adeverinÈ›ei medicale eli
medicul de familie sau de unitÄƒÈ›ile sanitare abilitate;
f) îndeplineÈ™te condiÈ›iile de studii È™i, dupÄƒ caz, de vechime sau alte condiÈ›ii specifice potrivit cerinÈ›elor postului s
concurs;
g) nu a fost condamnatÄƒ definitiv pentru sÄƒvârÈ™irea unei infracÈ›iuni contra umanitÄƒÈ›ii, contra statului ori contra aut
serviciu sau în legÄƒturÄƒ cu serviciul, care împiedicÄƒ înfÄƒptuirea justiÈ›iei, de fals ori a unor fapte de corupÈ›ie sau a un
infracÈ›iuni sÄƒvârÈ™ite cu intenÈ›ie, care ar face-o incompatibilÄƒ cu exercitarea funcÈ›iei, cu excepÈ›ia situaÈ›iei în care
reabilitarea.

CondiÅ£iile specificenecesare în vederea participÄƒrii la concurs ÅŸi a ocupÄƒrii funcÈ›iei contractuale sunt:
- studii superioare de lungÄƒ duratÄƒ absolvite cu diplomÄƒ de licenÈ›Äƒ în domeniul È™tiinÈ›elor economice;
- minimum 6 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului urmÄƒtor:
- 13 februarie 2019: termenul limitÄƒ pentru depunerea dosarelor;
- 21 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisÄƒ;
- data È™i ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosar de concurs:

- cererea de înscriere la concurs adresatÄƒ conducÄƒtorului autoritÄƒÈ›ii sau instituÈ›iei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestÄƒ identitatea, potrivit legii, dupÄƒ caz;
- copiile documentelor care sÄƒ ateste nivelul studiilor È™i ale altor acte care atestÄƒ efectuarea unor specializÄƒri, precum
copiile documentelor care atestÄƒ îndeplinirea condiÈ›iilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituÈ›ia public

- carnetul de muncÄƒ sau, dupÄƒ caz, adeverinÈ›ele care atestÄƒ vechimea în muncÄƒ, în meserie È™i/sau în specialitatea s
copie;
- cazierul judiciar sau o declaraÈ›ie pe propria rÄƒspundere cÄƒ nu are antecedente penale care sÄƒ-l facÄƒ incompatibil cu f
pentru care candideazÄƒ;
- adeverinÈ›Äƒ medicalÄƒ care sÄƒ ateste starea de sÄƒnÄƒtate corespunzÄƒtoare eliberatÄƒ cu cel mult 6 luni anterior deru
concursului de cÄƒtre medicul de familie al candidatului sau de cÄƒtre unitÄƒÈ›ile sanitare abilitate;
- curriculum vitae.
- AdeverinÈ›a care atestÄƒ starea de sÄƒnÄƒtate conÈ›ine, în clar, numÄƒrul, data, numele emitentului È™i calitatea acestui
standard stabilit de Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÈ›ii.

În cazul în care candidatul depune o declaraÈ›ie pe proprie rÄƒspundere cÄƒ nu are antecedente penale, în cazul în care este
declarat admis la selecÈ›ia dosarelor, acesta are obligaÈ›ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel mai târziu pânÄƒ la data desfÄƒÈ™urÄƒrii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii È™i carnetul de muncÄƒ sau, dupÄƒ caz, adeverinÈ›ele care atestÄ
vechimea vor fi prezentate È™i în original în vederea verificÄƒrii conformitÄƒÈ›ii copiilor cu acestea.
InformaÅ£ii suplimentare se obÅ£in la sediul PrimÄƒriei BogaÅ£i , judeÈ›ul ArgeÈ™, telefon: 0248/655.003.

