Administratia Serviciilor Sociale Comunitare cu sediul in Ploiesti, Pta. Eroilor nr. 1A,
organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de executie temporar vacant din cadrul Centrului de
zi pentru copii prescolari:
EDUCATOR SPECIALIZAT – 1 POST
Conditii de participare:

1.-

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe sociale,
ramura psihologie și științe comportamentale, specializarea pedagogie
Bibliografia:
-Legea 477/2004 - Codul de conduita pentru personalul contractual din autoritatile si
institutiile publice;
- Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, actualizata;
- Ordinul ANPCA nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru
centrele de zi;
- ” Psihologia copilului” – Pantelimon Golu, Emil Verza, Mielu Zlate – Editura didactica si
pedagogica
- ”Ghid de bune practice pentru educatia timpurie a copiilor intre 3-7 ani
- ”Pedagogie prescolara” – Elisabeta Voiculescu – Editura Aramis
Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada 25.06 – 06.07.2018, intre orele 9.0014.00, la sediul institutiei din Pta. Eroilor nr. 1A si vor cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele
acte :





copie act identitate ;
formular de inscriere (pus la dispozitie de institutie) ;
copii diplome de studii ;
copie carnet de munca sau dupa caz adeverinta care sa ateste vechimea in munca si
specialitate, dupa caz;
 cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l
faca incompatibil cu functia pe care candideaza; candidatul declarat admis la selectia
dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente
penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel
mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului ;
 adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6
luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului sau de catre
unitatile sanitare abilitate; adeverinta care atesta sanatatea trebuie sa contina in mod clar,
numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de
Ministerul Sanatatii ;
 copie certificat casatorie, dupa caz.
 CV
Copiile solicitate vor fi insotite de originale pentru certificare a conformitatii.
Calendarul de desfasurare a concursului :
Data limita de depunere a dosarelor – 06.07.2018, ora 14.00
Selectia dosarelor de concurs – perioada 09.07-10.07.2018
Data sustinerii probei scrise – 17.07.2018, ora 9.30
Data afisarii rezultatelor probei scrise – 17.07.2018

Data sustinerii probei interviu – 19.07.2018, ora 9.30
Data afisarii rezultatelor probei interviu – 19.07.2018
Data afisarii rezultatelor finale ale concursului – 20.07.2018
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa, proba practica /interviu,
candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult 24 ore de la data afisarii
rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise, probei
practice/interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Relatii suplimentare se pot obtine la compartiment Resurse Umane - tel. 0740178780

