ANUNȚ DE CONCURS

Primăria Comunei Ilișești, Județul Suceava organizează concurs la data de
24.06.2022, ora 10.00 (proba scrisă) și la data de 27.06.2022, ora 10.00 (interviul),
pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de referent
urbanism clasa a III a, grad profesional debutant din cadrul compartimentului
agricol, cadastru, urbanism, registratură și relații cu publicul, din aparatul de
specialitate al primarului comunei Ilișești, cu durata normal a timpului de lucru de
8 ore/zi și 40 ore/săptămână.
Concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice vacante de
referent urbanism clasa
a III a, grad profesional debutant din cadrul
compartimentului agricol, cadastru, urbanism, registratură și relații cu publicul, va
avea loc la sediul Primăriei Comunei Ilișești, Județul Suceava.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs - 25.05.2022, ora 08.00 14.06.2022, ora 15.00.
Data selecției dosarelor de concurs

- 15.06.2022, ora 10.00

Dată probă scrisă

- 24.06.2022, ora 10.00,

Data afișării rezultatelor la proba scrisă - 24.06.2022, ora 15.00,
Dată interviu

- 27.06.2022, ora 10.00,

Data afișării rezultatelor la interviu

- 27.06.2022, ora 15.00,

Data afișării rezultatelor finale ale concursului - 27.06.2022, ora 15.30.
Dosarul de înscriere se va depune la sediul Primăriei comunei Ilișești, la
registratura Primăriei comunei Ilisesti, judeţul Suceava, până la data de 14.06.2022,
ora 15.00 și va cuprinde:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae;
c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă
efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate
pentru ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului;
g) cazierul judiciar;
i) declaraţia de consinţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Condițiile generale de participare la concurs sunt:
a) să fie cetăţean român, cetăţean al altor state member UE sau al statelor
aparţinând Spaţiului Economic European cu domiciliul în România;
b) să fie cunoscator al limbii române, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) să aibă capacitatea deplină de exerciţiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni;
g) să îndeplinească conditţile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice
postului scos la concurs.
Condiţii specifice de participare la concurs sunt:
- studii medii - absolvite cu diplomă de bacalaureat
-curs de perfectionare în domeniul urbanism-cu durata minimă de 30 ore .
Informații suplimentare sepot obține la telefon 0230/521248 sau la e-mail
primaria_ ilisesti@ yahoo.com.

