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ANUNŢ
Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Târgu Lăpuş, organizează in data de: 25.04.2014, la
sediul sau din oraş Targu Lapus str. Tineretului nr.14, jud. Maramureş, concurs pentru ocuparea a
doua posturi pe perioada determinata de Asistent medical în cadrul Unităţii de Asistenţă
Medico-Socială Târgu Lăpuş, după cum urmează:
1.etapa de verificare a îndeplinirii de catre candidati a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs,
etapa eliminatorie;
2. etapa de susţinere a probelor de evaluare care cuprinde:
a) proba scrisă, test-grila de verificare a cunostintelor (timp maxim 3 ore) eliminatoriu:25.04.2014, ora
09:00
b) proba interviu, 26.04.2014, ora 12:00
Ora pentru susţinerea interviului, poate varia in functie de numarul de candidati.
La concurs se pot înscrie candidatii care îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii de selecţie:
a) sunt absolventi ai unei scoli postliceale sanitare autorizate sau acreditate in conditiile legii cu
diploma de absolvire sau de invatamant universitar de scurta durata cu diploma de licenta;
b) detin certificat de membru OAMGMAMR care le confera dreptul de libera practica;
c) au vechime in specialitate de cel putin 6 luni
d) nu sunt condamnati penal sau în curs de urmarire penala;
e) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
Dosarul de înscriere se va depune la sediul Unitaţii de Asistenţa Medico Sociala Târgu Lapuş,
str. Tineretului , nr. 14, pana in data de 22.04.2014, ora 13:00 şi va contine urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copia legalizată a diplomei de absolvire a studiilor de specialitate;
d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste
vechimea in specialitatea studiilor;
e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate fizica si psihica
f) recomandare de la ultimul loc de munca ( dupa caz )
g) cazierul judiciar;
h) curriculum vitae;
i) copie legalizată a actelor de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie etc.) dupa caz;
Relatii suplimentare privind organizarea şi desfasurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de
asistent medical , bibliografia, etc., se pot obtine de la sediul Unitatii de Asistenta Medico Sociala
Targu Lapus .
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