Anunț selectie cadre didactice pentru programului A doua sansa, in cadrul
priectului Chioar UNITate in DIVERSitate
Școala Gimnazială „Remetea Chioarului” organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul
proiectului „Chioar-UNITate in DIVERSitate”, pentru programul A doua șansă la disciplinele: Limba și
literatura română, Limba franceză, Limba engleză, Matematică, Științe, Istorie, Geografie, Cultură
civică/Educație antreprenorială, Religie, Educație muzicală și educație plastică, Educație fizică, Tehnologia
informației și a telecomunicațiilor, Cultură de specialitate și instruire practică săptămânală, Orientare și
consiliere vocațională.
Posturile vacante sunt scoase la concurs cu timp parțial și pe perioadă determinată. Perioada contractului de
muncă este determinată de programul „A doua șansă” respectiv de programa și orarul disciplinelor aferente
posturilor vacante.
Dosarul de concurs trebuie sa conțina urmatoarele documente:
1. cerere de inscriere;
2. copie act de identitate, semnata de conform cu originalul de catre candidat;
3. copiile care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializati sau
perfectionari, semnate de conform cu originalul de catre candidat ;
4. adeverinta de vechime în format original ;
5. CV format Europass, datat si semnat pe fiecare pagina de catre titular ;
6. declaratie de disponibilitate ;
7. declaratie a candidatului ca nu a desfasurat activitate de politie politica ;
8. declaratie pe propria raspundere ca nu are antecente penale ;
9. adeverinta medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie.
Bibliografia de concurs
Legislatia privind organizarea programului A doua sansa, conform OMEC 5248/2011.
Metodologia subactivității 1.2 A doua șansă – reîntoarcerea în sistemul de educație primar și gimnazial.
Secțiuni din cererea de finanțare – subactivitatea 1.2 A doua șansă – reîntoarcerea în sistemul de educație primar
și gimnazial.
Candidatii vor depune documentele la sediul Scolii Gimnaziale Remetea Chioarului, localitatea Remetea
Chioarului, nr 57, secretariat, pana la data de 14 decembrie 2018, ora 10:00.
PROBELE DE CONCURS
a. Proba eliminatorie care presupune verificarea eligibilitatii administrative a dosarelor.
b. Interviu numai pentru candidații admiși la proba a.

