Nr.2666/09.12.2015
ANUNŢ
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu, cu sediul în Sibiu,
str.Constituţiei nr.19 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a 1(un) post de asistent medical (PL, SSD, S) din cadrul
S.A.J.Sibiu – la Staţia Centrală Sibiu.
Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile H.G.
nr.286/2011 modificată şi completată de H.G. nr.1027/2014, în următoarele
etape:
 Selecţia dosarelor de înscriere
 Proba scrisă
 Proba practică
 Interviu
Pentru a ocupa un post vacant candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii generale şi specifice conform art.3 şi 4 din HG
nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare astfel:
Condiţii generale de participare la concurs:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România;
- cunoaşte limba română scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu ;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu
sau, în legătură cu serviciul care împiedicau înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unor infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii: Diploma de absolvire a şcolii în domeniu;
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la
Compartimentul R.U.N.O.S al S.A.J Sibiu începând cu data de 11.12.2015
până la data de 29.12.2015 şi va conţine următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii
sau instituţiei organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
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 autoritatea
sau instituţia publică;
d. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar;
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;
h. chitanţa taxa de concurs de 100 lei.
Documentele prevăzute la punctele b, c, şi d vor fi prezentate şi în
original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:
- Selectarea dosarelor de înscriere va avea loc în data de 31.12.2015
pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, iar rezultatul acesteia se va
afişa în data de 04.01.2016 folosind sintagma „admis” sau „ respins”,
însoţită de motivul respingerii după caz.
- Proba scrisă în data de 07 ianuarie 2016, ora 09,00. Rezultatul va fi
afişat la sediul instituţiei în maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei
cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei „admis” sau „ respins”.

- Proba practică şi interviul vor avea loc în data de 08 ianuarie 2016,
ora 9,00. La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi
admis la rezultatul final de la proba scrisă.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă, proba practică şi la interviu
candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte din maximum 100 de
puncte.
Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul Serviciului de
Ambulanţă Judeţean Sibiu şi pe pagina de internet a instituţiei cu precizarea
punctajului final şi a sintagmei „admis” sau „ respins”, în termen de maxim
o zi lucrătoare de la data finalizării probei. După afişarea rezultatelor finale
candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în cel mult o zi lucrătoare de la
data afişării acestora la sediul instituţiei sub sancţiunea decăderii din acest
drept.
Manager general,
Dr. Tărnăuceanu Felicia Alina

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS

INTRODUCERE ÎN MEDICINA DE URGENŢĂ PRESPITALICEASCĂ
MANUAL SMURD 2014

