Jud.HUNEDOARA
SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU
Nr.3194 /16.10.2015

PUBLICATIE
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, organizeaza in data
de 06.11.2015, ora 10,00, concurs pentru ocuparea postului de
ingrijitoare – in cadrul Laboratorului de analize medicale .
Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor HGR
nr.286/2011, la sediul unitatii, str. Sanatoruilui nr 8 si va
consta in sustinerea unei lucrari scrise tip grila si proba
practica .
Candidatii declarati admisi vor fi numiti in functia pentru
care au candidat pe o perioada nedeterminata .
Conditii de participare:
-conditii generale: pentru a participa la concurs candidatii
trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.3
din HGR 286/2011;
-Conditii specifice: - diploma de scoala generala
Inscrierea la concurs : se face pe baza de dosar, care se
depune la secretariatul unitatii pana la data de 30.10.2015 ora
13,00 si va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:
a) cerere de inscriere la concurs adresata managerului unitatii;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta
identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa
caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie
si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu
are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia
pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate
corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii
concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de
catre unitatile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
Relatii suplimentare cu privire la bibliografie si continutul
dosarului pentru concurs se pot obtine zilnic la biroul RUNOS al
spitalului.
Desfasurare a concursului:
Concursul va consta in 2 etape succesive si anume:
-selectia dosarelor de inscriere
-proba scrisa si proba practica/interviu
Notarea probelor si comunicarea rezultatelor:
-pentru proba scrisa punctajul este de maxim 100 de puncte
-pentru proba practica punctajul este de maxim 100 de puncte
Pentru a fi declarati admisi candidatii trebuie sa obtina la
fiecare proba min. 50 de puncte.
Se pot prezenta la etapa urmatoare numai candidatii admisi la
etapa precedenta .
Depunerea contestatiilor : se poate face in maxim 48 de ore de
la afisarea rezultatelor probelor
Taxa participare

-30 lei

Bibliografie:
Bibliografie pentru postul de ingrijitoare:
- Ordin nr 261/2007 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea
normelor tehnice privind curatarea , dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare;
- Capitolul II ; Atributiile ingrijitoarei de curatenie in
unitatile sanitare.
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