Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara
Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” Deva
Deva, str. T.Maiorescu, nr.24
Tel. 0254221280 Fax 0254221206
Email moisildeva@gmail.com

ANUNŢ
Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva, str.T.Maiorescu nr. 24, județul Hunedoara,
organizează în perioada 15.05.2017 – 17.05.2017, concurs pentru ocuparea unui post vacant pe
perioadă nedeterminată

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE, treapta I, gradația 5
Cod COR 962911
I.

Dosarul de înscriere la concurs

În conformitate cu prevederile art. 6 din H. G. nr. 286/2011 cu modificările și completările
ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:
1) Cererea de înscriere la concurs;
2) Copia actului de identitate și copie a certificatului de căsătorie , dacă este cazul;
3) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale
postului;
4) Copia carnetului de muncă și adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor, după caz;
5) Cazierul judiciar
6) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate fizică și psihică cu mențiunea :,,apt pentru
serviciul de noapte,,. *, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Acesta va conține, în clar, numărul,
data, numele și prenumele candidatului, numele emitentului formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătății.
7) Curriculum vitae;
8) Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc
de muncă.
Actele prevăzute la pct. 2), 3) și 4) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică
pentru conformitatea cu originalul sau în copii legalizate.
II.
Condiții de participare la concurs:
Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Condițiile generale:
Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și cu domiciliul în România;
- Cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
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-

Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
Are capacitatea deplină de exercițiu;
Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs;
Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului
ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals
ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice:

-

-

Studii medii;
cursuri profesionale sau autorizații constituie un avantaj
să aibă o vechime în muncă de minimum 3 ani;
disponibilitate de lucru pe timpul nopții;
disponibilitate pentru program flexibil;
disponibilitate de a răspunde la solicitările suplimentare postului de supraveghetor de noapte;
abilități de relaționare, comunicare;
Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă;
Adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres;
Perseverenţă, toleranţă, calm, abilităţi de comunicare interpersonală;
Motivaţie puternică pentru munca cu copiii/tinerii
III.

Principalele atribuții din fișa postului:

Asigurarea supravegherii active, în timpul nopţii, în intervalul în intervalul orar 22,00 -6,00 a siguranţei
copiilor/tinerilor cazați în internatul Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva.

IV.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfășurării acestora

Concursul constă din doua probe, astfel:
a) Proba scrisă: 15.05.2017, ora 10,00;
Proba scrisă constă în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant
pentru care candidează. Aceasta se desfășoară pe baza unor teste grilă stabilite de comisia de concurs.
Durata probei este de 1 oră
b) Interviu: 17.05.2017, ora 10,00;
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În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
Interviul se realizează
conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza
criteriilor de evaluare.
Criteriile de evaluare sunt:
 Abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 Capacitatea de analiză și sinteză;
 Motivația candidatului;
 Comportamentul în situațiile de criză;
 Inițiativă și creativitate.
Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări
referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea
socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
Contestații la proba scrisă în data de 15.05.2017, ora 14,00-15,00
Contestații la proba interviu în data de 17.05.2017 , ora 15,00
Locul desfășurării probelor de concurs: Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva
Probele sunt eliminatorii.
Punctajul minim obținut la proba scrisă este de 60 de puncte, din care 10 puncte din oficiu
Punctajul minim obținut la proba interviu este de 40 puncte.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor doua probe.
Este declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, cu condiţia să fi obţinut un total de
minimum 70 de puncte.

V.

Tematica și bibliografia recomandate candidaților înscriși la concurs

Tematica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cunoștințe privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
Cunoștințe privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă;
Cunoștințe privind apărarea împotriva incendiilor;
Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual.
Cunoștințe privind apărarea împotriva incendiilor;
Comunicarea la locul de muncă;
Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
Îndatoriile și obligațiile eleviilor
Educatie, activitati recreative si culturale
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Bibliografia:
1. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şiprotecţia persoanelor, cu
modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă :
a) Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor;
b) Capitolul V – Supravegherea sănătății;
c) Capitolul VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor;
3. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu completările și
modificările ulterioare:
a) Capitolul I – Dispoziții generale;
b) Capitolul II – Obligații privind apărarea împotriva incendiilor;
4. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din instituțiile
publice:Capitolul II - Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii - cu modificările și completările ulterioare Răspunderea disciplinară (art. 247 – art. 252);
6. Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5079/2016- Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar: Titlul IV – Personalul unităților de învățământ.
7. Statutul Elevului aprobat prin Ordin Ministru 4742/10.8.2016 (Capitoulul III – Îndatoriile/
Obligațiile eleviilor
8. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările și
completările ulterioare (Capitolul II - Drepturile copilului- Sectiunea 4 - Educatie, activitati
recreative si culturale)
Calendarul de desfășurare a concursului:

VI.

Nr.
Activități
crt.
1. Publicarea anunțului
2. Depunerea dosarelor de concurs

Data

14.04.2017
Până la data de 27.04.2017, ora
12,00
3. Verificarea documentelor din dosare
27.04.2017 până la ora 16,00
12,00
4. Selecția dosarelor de către membrii Comisiei
28.04.2017,
ora 12,00
de organizare și desfășurare a concursului
5. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor
28.04.2017, ora 13,00
6.

Depunerea contestațiilor privind rezultatele
selecției dosarelor

7. Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor
8. Susținerea probei scrise
9. Afișarea rezultatelor probei scrise

28.04.2017, între orele
13,00-14,00
28.04.2017, ora 15,00
15.05.2017, ora 10,00
15.05.2017, ora 13,30
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10. Depunerea contestațiilor privind rezultatele 15.05.2017, între orele 14,00probei scrise
15,00
11. Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor
15.05.2017, ora 16,00
12. Susținerea interviului
17.05.2017, ora 10,00
13 Afișarea rezultatului duă susținerea interviului
17.05.2017, ora 14,00
14 Depunerea contestațiilor privind rezultatele
probei interviu
15. Afișarea rezultatelor după contestația probei
interviului
16. Afișarea rezultatului final al concursului

17.05.2017, ora 15,00
17.05.2017, ora 17,00
17.05.2017, ora 18,00

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva
Date de contact - telefon: 0254221280, persoana de contact - Alb Gabriela
DIRECTOR,
Prof. Benea Luminița Mariana

