ȘCOALA GIMNAZIALĂ JITIA
Loc. Jitia, Jud. Vrancea; Tel./Fax: 0237 25 99 01
e-mail: scoala.gimnaziala.jitia@gmail.com
Nr. 25 / 19.01.2016

ANUNȚ
În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ
preuniversitar de stat, aprobată prin

OMEN nr. 4595/2013, cu modificările și completările ulterioare, în data

de 16.02.2017, Școala Gimnazială Jitia organizează concurs pentru ocuparea postului următor:
Nr.

Unitatea

Crt.

învățământ

de

Postul/catedra

Nr.

Statut post

ore

(vacant/rezervat)

Nivel

Viabilitate

Necesita

proba

practică/orală/avize/atestat
e

Grădinița

1.

cu

EDUCATOARE

20

Rezervat

Preșcolar

01.07.2017

INTERVIU

Program
Normal Nr.2

Înscrierea candidaților se face la secretariatul Școlii Gimnaziale Jitia în perioada 06.02.2017 –
14.02.2017, între orele 08:00 – 12:00.
Proba scrisa va avea loc în data de 16.02.2017 la sediul Școlii Gimnaziale Jitia, com. Jitia, jud. Vrancea.
Inspecțiile la clasa/interviul se va desfășura în data de 16.02.2017
Cererea în vederea înscrierii la concurs se va depune până la data de 14.02.2017, ora 12:00, și trebuie
să fie însoțită de următoarele documente:
1. Copii de pe actele de studii, foaie matricolă și certificat profesional. Absolvenții care au susținut
examenul de licență sau absolvire în anul 2016, vor depune adeverință de la instituția absolvită care să
ateste media anilor de studii.
2. Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice.
3. Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele).
4. Copia deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul).
5. Copie CI.
6. Adeverință din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul).
7. Copie de pe carnetul de muncă sau copia filei corespunzătoare din Registrul general de evidență a
salariaților.
8. Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ.
9. Declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice
și nu am fost îndepărtat(ă) din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească
definitivă de condamnare penală.
CALENDARUL ACTIVITATILOR
Nr.

Data

Activitatea

Crt.
1.

14.02.2016 până la ora 12:00

2.

14.02.2016 intervalul orar 12:00-14:00

3.

14.02.2016 ora 15:00

4.

14.02.2016 ora 15:00

Depunerea dosarelor de înscriere
secretariatul școlii Gimnaziale Jitia.
Selecția dosarelor de concurs.

la

Afișarea listei cu candidații admiși pentru
susținerea probelor de concurs.
Afișarea graficului de desfășurare a probelor
de concurs.
Director,
Prof. Lalu Gabriel

