ŞCOALA DE ARTĂ BUCUREŞTI
CIF 4193060
Str. Cuza Vodă, nr. 100, sect 4, Bucureşti
Tel/fax 0213306700/0213306916

ANUNT ORGANIZARE CONCURS
Şcoala de Artă Bucureşti organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
Nr. de
posturi
scoase
la
concurs

FUNCȚIA/POSTUL

CERINȚE DE
STUDII/VECHIME

SERVICIUL/
COMPARTIMENTUL

2
posturi

Îngrijitor
(post de execuție)

Studii generale/ 1 an
vechime în muncă

Serviciul Resurse Umane,
Salarizare, Sănătate și
Securitate în Muncă și
Administrativ

Concursul se va desfășura la sediul instituției din Str. Cuza Vodă, nr. 100, sect. 4, Bucureşti, în
conformitate cu Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante
corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul instituțiilor/serviciilor publice de interes local al
municipiului București, precum și pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat
superioare, ori în funcție a personalului contractual al acestora, aprobat prin Dispoziția Primarului
General al Municipiului București nr. 1736-03.11.2015.
Etapele concursului sunt:
-

Publicarea anuntului de concurs la sediul institutiei, pe site-ul www.sarta.ro, in Monitorul
Oficial al Romaniei (partea a III-a) si intr-un cotidian de larga circulatie – 09.10.2017;
In perioada 10.10.2017-23.10.2017 - depunerea dosarelor pentru concurs;
In data de 24.10.2017 – afisarea listei candidatilor eligibili pentru concurs la sediul institutiei
si pe site-ul www.sarta.ro;
In data de 25.10.2017 depunerea contestatiilor cu privire la rezultatul selectiei dosarelor;
In data de 26.10.2017 afisarea rezultatelor contestatiilor cu privire la rezultatul selectiei
dosarelor la sediul institutiei si pe site-ul www.sarta.ro;
In data de 31.10.2017 orele 11:00 - desfasurarea probei practice (eliminatorii);
În data de 31.10.2017 - orele 12:00 – desfățurarea interviului pentru candidații declarați
admiși la proba practică;
In data de 01.11.2017- orele 10:00 - afisarea rezultatelor probei practice (eliminatorii) și a
interviului la sediul institutiei si pe site-ul www.sarta.ro;

-

In data de 02.11.2017 – pana la orlele 14:00-depunerea contestatiilor cu privire la rezultatele
probei practice (eliminatorii) și a interviului;
In data de 03.11.2017 afisarea rezultatelor contestatiilor cu privire la rezultatul probei scrise
la sediul institutiei si pe site-ul www.sarta.ro;
In data de 06.11.2017 - orele 15:00- afișarea rezultatelor finale;
Pentru posturile de ingrijitor concursul va consta intr-o proba practica si interviu desfasurate
in data de 31.10.2017

Conditiile generele de participare la concurs:
Candidatii care participa la concursul de angajare in cadrul Scolii de Arta Bucuresti trebuie
sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu au fost condamnati definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea;
Conditii specifice de participare la concurs pentru fiecare post in parte:
1. Candidatii care participa la concursul de angajare in cadrul Scolii de Arta Bucuresti
pentru postul de ingrijitor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii specifice:
-

Pregatirea de baza: gimnaziu;
Cunoasterea competentelor aferente unui agent de curățenie;
Să aibă o bună capacitate de comunicare verbală;
Sa cunoască domeniul de activitate al institutiei si atributii din Regulamentul de Organizare
si functionare al Scolii de Arta Bucuresti.
Sa aibă o bună reputație profesională și morală;
Vechime în muncă de minim 1 an.
DOSARUL DE CONCURS va conţine în mod obligatoriu:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele
documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupăcaz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitate de instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau
în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) 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;
g) curriculum vitae;
Copiile certificatelor prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii
legalizate. Relatii la tel. 0213 30 67 00.

Manager,(Director)

Petronela Tegu

