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Concurs pentru ocuparea unei functii publice termporar ...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=8195

Primaria Municipiului Timisoara organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii publice temporar vacante
conform tabelului mai jos anexat.
Data probei scrise : 8.11
.2012, ora 10.00
Dosarele se depun p
Ã¢na Ã®n data deÂ 2.11.2012 la Serviciul Resurse Umane.
Â
DOSARUL DE CONCURS pentru ocuparea functiilor publice temporar vacante din cadrul Primariei
Municipiului Timisoara
Componenta dosarului de concurs este urmatoarea:
1) formularul de Ã®nscriere
: se dateaza si se semneaza la depunerea dosarului de concurs, Ã®n fata persoanelor care asigura secretariatul
comisiei de concurs;
2) copia actului de identitate
;
3) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari
;
4) copia carnetului de munca
sau, Ã®n cazul Ã®n care nu s-a Ã®ntocmit carnet de munca, o adeverinta care sa ateste vechimea Ã®n
munca si, dupa caz, Ã®n specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
5) cazierul judiciar
;
6) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, din care sa rezulte
clar o stare de sanatate corespunzatoare pentru relatii cu publicul si acte decizionale
; trebuie sa contina numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, Ã®n formatul standard stability de
Ministerul Sanatatii Publice;
7) recomandare de la ultimul loc de munca
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sau copiile fiselor de evaluare a performantelor profesionale
pe ultimii 2 ani pentru cei care au avut calitatea de functionar public;Â
8) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta
care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica. Nu se legalizeaza; se dateaza si se semneaza la
depunerea dosarului de concurs;
9) dosar plic.
Â
OBSERVATIE

:Â Copiile de pe actele mai sus mrntionate se prezinta Ã®nsotite de documentele originale, fiind certificate
pentru conformitatea cu originalul de catre persoanele care asigura secretarul comisiei de concurs sau Ã®n
copii legalizate.

Dosarul de concurs se depune complet, Ã®n componenta mai sus mentionata, la Serviciul Resurse Umane
pÃ¢na la data limita de depunere a dosarului. ÃŽn ultima zi de Ã®nscriere se primesc si dosarele incomplete
cu posibilitatea completarii lor Ã®n urmatoarele doua zile.
Â
Data limita de depunere a dosarului

: 2.11.2012
Â
Lista cu posturi vacante
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