CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ
BAIA DE CRIȘ
Nr.284/20.06.2017
ANUNT
Unitatea de Asistență Medico-Socială, Loc.Baia de Cris, str.Tribunului, nr.27, Județul Hunedoara, în
temeiul prevederilor Hotărârii nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, organizează, la data de
17.07.2017 la sediul unității , concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante :
1.
1 post asistent medical -PL
2.
2 posturi de infirmieră- M
3.
1 post îngrijitor -G
Actele necesare la dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea celor 3 posturi sunt :
a Cerere de înscriere la concurs ;
b. Copia actului de identitate ;
c. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ,
copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ;
d. Copia carnetului de muncă sau ,după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă și în specialitate;
e. Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu este urmărit penal pentru fapte ce-l fac
incompatibil cu postul pentru care dorește să concureze;
f. Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de către medicul de familie al candidatului
sau de către unitățile sanitare abilitate și care va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea
acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătății;
g. Curriculum vitae
In cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul
în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului
judiciar cel mai târziu până la data primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit.b),c) și d) vor fi prezentate și în original în vederea verificarii conformității copiilor
acestora .
Actele în copie vor fi semnate de către candidat cu mențiunea “Conform cu originalul”
I. Condițiile generale de participare la concurs sunt cuprinse la art.3 din Hotararea nr.286/2011 cu modificările
și completările ulterioare ;
II. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs:
Diploma/Actul doveditor de absolvire a studiilor pentru postul vizat;
Pentru postul de asistent medical copia certificatului de membru O.A.M.G.M.A.M.R. -Vizat la zi.

Pot participa la concurs asistente medicale cu drept de liberă practică, atestate în specilitate prin
diploma de școala sanitară postliceală (PL) și cu o vechime în specialitate minimă de 3 ani .
Dosarele de concurs se depun la biroul resurse umane pana la data de 10.07.2017 ora 12
Selectia dosarelor se va face în data de 11.07.2017;
Proba scrisă : la data de 17.07.2017 ora 10.
Data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.
(La interviu vor fi admisi candidații care au obținut la proba scrisa minim 50 puncte).
Bibliografia,tematica și actele necesare pentru cele 4 posturi sunt afișate la Avizierul unitătii, relații suplimentare
se pot obține la telefon 0254682102.
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