
UAT COMUNA SCÎNTEIEŞTI
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de executie

vacant – Asistent social debutant

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin
HG nr. 286/2011 Primaria Comunei Scînteieşti, judeţul Galaţi organizează în perioada 14-16 martie 2016
CONCURS pentru ocuparea postului vacant de asistent social debutant din cadrul compartimentului „Asistenta
Sociala”

Concursul va avea loc în localitatea Fîntînele la sediul Centrului Educativ pentru Copii Săraci, dupa cum urmeaza:
- 14 martie 2016, ora 11.00 – proba scrisă;
- 16 martie 2016, ora 11.00 interviul;

Cererea de inscriere se depune de catre candidati in localitatea Fîntînele la sediul Centrului Educativ pentru Copii
Săraci, pana la data de 07 martie 2016 ora 16,00 si va fi insotita in mod obligatoriu de urmatoarele documente:
Dosarul de concurs: va contine urmatoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs adresată conducatorului institutiei;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
- cazier judiciar;
- copia diplomă de bacalaureat;
- adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata de catre medicul de familie sau de

către unitatile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;
- dosar cu şina;

CONDITII DE PARTICIPARELA CONCURS
1.Conditii generale:
a) are cetatenia română si domiciliul în românia;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta minimă de 18 de ani;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
f) să îndeplineasca condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului
scos la concurs;
g)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;
2. Conditii specifice:
a) Studii: minim liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat;
c) Cunostinţe operare PC – nivel baza
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0236 348007.

BIBLIOGRAFIE

La concursul pentru ocuparea functiei contractuale de asistent social din cadrul compartimentului
„Asistenta –Sociala” din cadrul Primariei comunei Scinteiesti

- Lege nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
- Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice aprobate prin Legea nr. 477 din 8.11.2004;
- Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata;
- Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
- Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturile persoanelor cu handicap;
- Legea nr. 277/2010 privind alocatia de sustinere a familiei.
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