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PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPARE4. POSTULUI
VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST SECTIA MEDICINA
INTERNA LA SPITALUL DE BOLI CR011iICE SMEENr
Managerul Spitalului de boli cronice Smeeni judeţul Buzău organizează în temeiul
HG.nr. 286/2011 completată prin HG. nr. 1027/201 4 , concurs pentru ocJparea postului
vacant
de asistent medical generalist sectia medicina interna, pe perioada
nedeterminata, în data de 31.08.2017, dup ă cum urmează:
a) Lucrarea scrisa I testul grila ora 9,00
b) Interviu- proba practica ora 13 ,00
Conditiile de participare sunt :
* indeplinesc conditiile prevazute de lege indiferent de ni ve lul studiilor ( P , SSD, S );
* nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire p enal ă;
* sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
* nu au vârsta de pensionare, conform legii ;
* studii de specialitate asistent medical generalist;
* aviz de libera practica eliberat de OAMGMAMR in vigoare
* conditii temeinice de utilizare calculator
Inscrierea la concurs se face prin depunerea dosarului la secretariatul sp italului pana la
data de 11.08.2017 ora 13.00
Dosarul de înscriere trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) cererea de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) curriculum vitae;
d) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor speciali z ăr i,
competenţe/atestate etc. în domeniile pentru care se solicita înscrierea ( dupa caz);
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic ;
g) copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si , dupa
caz, in specialitate;
\
h) copia actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele după caz;
i) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs in valoare de 50 lei.
Tel : (0238 )732800, Tel./Fax: (0238)732513 , e-mail : spitalulsmeen i@gmail.ro, www.spitalsme{'. ni.ro
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 154 79
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Regulamentul de organizare si desfasurare al concursului si bi liografia se pot
obtine pe e-mail: spitalulsmeeni@gmail.com sau accesa pb site-ul: www.spitalsmeeni.ro .
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul
pe e-mail : runos@spitalsmeeni .ro

la telefon 0238732800 sau

Tel: (0238)732800, Te l./Fax : (0238)732513 , e-mail : spitalulsmeeni@gm ail.ro, www.spitalsmeeni.ro
Operator prelucrare date cu caracter personar nr. 15479
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