Nr. 652/ 04.08.2015
ANUNŢ
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Muzeul Judeţean Teleorman,
organizează sa sediul sau, situat in Alexandria, str. 1848, nr.1, judeţul Teleorman,
concurs de promovare în grad profesional pentru următoarele funcţii de execuţie:
- un post de pedagog muzeal gradul I - din cadrul Serviciului Patrimoniu
- un post de referent de specialitate gradul I - din cadrul Serviciului
Financiar-Contabilitate-Administrativ
I.
Calendarul de desfăşurare al concursului este următorul:
- depunerea dosarelor pana la data de 12.08.2015, ora 1700, la secretariatul
Muzeului Judeţean Teleorman
- proba scrisa
- 17.08.2015, ora 1000
- interviul
- 17.08.2015, ora 1200
- eventualele contestaţii se vor depune pana la data de 19.08.2015, ora 1700, la
secretariatul Muzeului Judeţean Teleorman
- afişarea rezultatelor – 21.08.2015, ora 1400.
II
Condiţiile de participare la concurs:
- concursul se va desfăşura la sediul Muzeului Judeţean Teleorman
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de HG nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale
si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările ulterioare, respectiv H.G.1027/2014, titlul II,art.41, art.42 si art.43
- cunoştinţe de operare PC;
Cei interesaţi vor depune la Serviciul financiar-contabilitate administrativ un
dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:
- formular de înscriere;
- adeverinţa eliberată de Serviciul Financiar-Contabilitate-Administrativ în
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
- copii după rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale
din ultimii 3 ani;
Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretarul
comisiei de concurs din cadrul Muzeului Judeţean Teleorman.
În ziua concursului candidaţii vor avea asupra lor carte de identitate.
Bibliografia de studiu pentru concurs este cea afişata alăturat.
Pentru eventuale relaţii suplimentare, solicitanţii se pot adresa la Serviciul
Financiar-Contabilitate-Administrativ al Muzeului Judeţean Teleorman, telefon
0247314761
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