Data afisarii: 10 noiembrie 2017

ANUNT CONCURS
7 DECEMBRIE 2017
Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila organizeaza
concurs in data de 7 DECEMBRIE 2017 (proba practica) pentru ocuparea postului contractual
vacant de muncitor necalificat ( femeie de serviciu) din cadrul Compartimentului Administrativ.
Conditii de ocupare : minim studii gimnaziale (8 clase)
nu se solicita vechime in munca
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la registratura instituţiei din B-dul
Alexandru Ioan Cuza, nr. 134, în perioada 13 noiembrie 2017- 24 noiembrie 2017 ( pana la ora
14.00).
Concursul consta in 3 etape succesive:
1. selectia dosarelor de inscriere
2. proba practica
3. interviu
Proba practica se va desfăşura în data de 7 decembrie 2017, ora 12.00 la Centrul
„Bunici si nepoti”, str. Anghel Saligny, nr. 17, Braila.
Interviul se va desfăşura în termen de maxim 4 zile lucratoare de data sustinerii probei
practice.
Dosarul va cuprinde documentele prevazute la art.6 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ( adeverinta, foaie matricola);
d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
f) curriculum vitae.
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Important:
1.Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele
emitentului și calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătății .
2.Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o
declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului.
3.Actele prevăzute la lit. b) si lit. c) vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Relatii suplimentare privind conditiile de inscriere, bibliografia si continutul dosarului de
concurs se pot obtine la sediul Directiei de Asistenta Sociala si la secretarul comisiei de concurs
Leoca Virginia, telefon 0239629322 (interior 22) sau pe site-ul institutiei: www.dasbraila.ro,
sectiunea angajari.
ALTE INFORMATII:
1. PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE POSTULUI:

- sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program, odihnit, in tinuta corespunzatoare si sa
respecte programul stabilit.
- Sa efectueze zilnic curatenia uzuala si sa intretina ordinea, inclusiv pe holuri, scari, curtea
interioara a institutiei.
- Sa mature zilnic in birouri si holuri.
- Sa spele holurile zilnic, dupa ora 15, cand nu mai este program cu publicul.
- Sa stearga praful ori de ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie al
imobilului.
- Sa curete spatiile mari folosind aspiratorul.
- Sa spele ferestrele, sa curete si sa dezinfecteze chiuvetele si incaperile sanitare.
- Curatenia dupa zugraveli.
- Sa mentina curatenia in subsolul imobilului.
- Sa ia in primire de la compartimentul achizitii materialele necesare asigurarii curateniei,avand
obligatia sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditii.
- Are obligatia sa poarte echipament de lucru.
- Sa aduca la cunostinta conducerii insitutiei eventualele defectiuni constatate.

2. Perioada de proba ( dupa angajare) este de 60 zile calendaristice
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DOMNULE DIRECTOR

Subsemnatul _______________________________________________,
domiciliat in ___________________________________________

posesor al

BI/CI seria____, numarul__________, telefon ______________ va rog a-mi
aproba participarea la concursul organizat la data de

, pentru ocuparea

postului de_________________________________________.
Va multumesc.

Declar pe proprie răspundere și sub sancțiunile Codului penal cu privire la
falsul în declarații că datele, informațiile și documentele prezentate corespund
realității.

Data :
___________

Semnatura :
______________

3

