INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ~VLAICU VODĂ~ SLATINA
Str.Al. Infrățirii nr. 6; tel.0349401663
CIF 21354760

Nr. 1212/28.09.2022
ANUNŢ
Având în vedere prevederile Hot. Guv. nr. 286/2011 modificată prin Hot. Guv.
nr.1027/2014 privind Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător functiilor contractuale si a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sistemul bugetar plătit din fonduri publice, Şcoala Gimnazială ”Vlaicu Vodă” Slatina , cu
sediul pe strada Al. Înfratirii nr. 6, CIF 21354760, telefon / fax 0349401663, organizează
concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor curăţenie – pe perioadă
nedeterminată.
Concursul se organizează la sediul Şcolii Gimnaziale „Vlaicu Vodă” Slatina, în data de
26.10.2022, ora 13,00 – proba scrisă, 27.10.2022 ora 13,00 – proba practică și ora 15,00
interviu.
Dosarele de concurs se vor depune în perioada 04.10.2022 – 17.10.2022, la
secretariatul unităţii şcolare în fiecare zi de luni până vineri între orele 9,00-14,00.
Condiţii de participare
- Studii medii;
- Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- Capacitate deplină de exerciţiu;
- Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
- Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
-

Studii medii;
Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul unitatii de invatamant
Abilitati de munca in echipa
Disponibilitate de program flexibil
Disponibilitatea pentru munca in doua schimburi
Stie sa foloseasca ustensilele de lucru precum si produsele de curatenie
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-

Cunostinte de legislatie specifica locului de munca
Cunostinte in domeniul Sanatatii Securitatii in Munca si PSI

Concursul va consta în:

Proba scrisă
- data de 26.10.2022 ora 13, 00 la sediul unităţii şcolare
Proba practică
- data de 27.10.2022, ora 13.00, la sediul unităţii şcolare
Proba Interviu
- data de 27.10.2022, ora 15.00, la sediul unităţii şcolare
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 17
octombrie 2022 la sediul unităţii şcolare.
Date contact: tel. 0349/401663 sau la sediul unităţii.
Conţinutul dosarului de concurs:
Cererea de participare la concurs;
Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
(original +copie);
Documente care să ateste nivelul studiilor (original +copie);
Adeverinta revisal, conformă cu originalul;
Cazierul judiciar
Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult
1lună anterior derulării concursului de către medicul de medicina muncii sau de către unităţile
sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
Curriculum vitae (experienţa în domeniu constituie un avantaj).
Recomandare de la ultimul loc de muncă
.
TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR
CURĂŢENIE
- Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ;
- Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie
BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR
CURĂŢENIE
- Regulamentul intern al instituției aflat pe site-ul unității;
- Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind sănătatea şi
securitatea în muncă;
- Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din
Autorităţile şi Instituţiile Publice, Cap.II – Norme generale de conduită profesională
a pers.contractual.
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
GRAFICUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI SI DISPOZITII FINALE
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•

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul unitatii în perioada
04.10.2022 – 17.10.2022

•

Evaluarea dosarelor : 18 octombrie 2022

•

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0349/401663 sau la secretariatul școlii.

•

Concursul va avea loc la sediul Scolii Vlaicu Vodă, conform graficului de mai jos.
Etapa de concurs

Data /perioada

Depunerea dosarelor de concurs

04. 10.2022-17.10.2022 în
intervalul 9,00 – 14,00

Proba scrisa

26.10.2022 ora 13,00

Proba practică

27.10.2022 ora 13,00

Proba interviu

27.10.2022 ora 15,00

Afișarea rezultatelor

28.10.2022 ora 18,00

Depunerea contestatiilor

29.10.2022 ora 9,00-12,00

Solutionarea contestatiilor

29.10.2022 ora 17,00

Afişarea rezultatelor la contestații

30.10.2022 ora 17,00

Afişarea rezultatelor finale

30.10.2022 ora 12,00

Director,
Prof. Mitrea Maria Mioara

