UNITATEA DE ASISTENŢĂ MEDICO - SOCIALĂ TÂRGU LĂPUŞ
Târgu Lăpuş, str. Tineretului, nr. 14, cod. 435600,
Tel / fax: 0262 384433, Cod fiscal: 29219328

ANUNŢ
Unitatea de asistenţă Medico Socială – Târgu Lăpuş, organizează în data de: 04.02.2015, la
sediul său din oraş Târgu Lăpuş, str. Tineretului nr. 14, jud. Maramureş, concurs pentru ocuparea
postului de psihog în cadrul Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Târgu Lăpuş :
Concursul se va desfăşura astfel:
1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapă
eliminatorie;
2. etapa de susţinere a probelor de evaluare care cuprinde:
a) proba scrisă, eliminatoriu: 04.02.2015, ora 10:00
b) proba interviu: 05.02.2015, ora 10:00
Pentru ocuparea postului de psiholog, se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ,
următoarele criterii de selecţie:
a) sunt absolvenţi de învăţământ superior cu diplomă de licenţă sau echivalentă (psiholog);
b) deţin atestat de libera practica emis de Colegiul Psihologilor din Romania;
c) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
d) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic).
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Unităţii de Asistenţă Medico – Socială – Târgu
Lăpuş, str. Tineretului, nr. 14, până în data de 30.01.2015, ora 13:00 şi va conţine următoarele
documente:
a) cerere de înscriere ;
b) copia actului de identitate;
c) copia după actele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (cursuri);
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă din care rezultă că este apt medical, fizic si neuropsihic;
g) curriculum vitae;
h) copie a actelor de stare civilă ( ertificate de naştere, ertificate de căsătorie etc.) după caz;
i) copie după certificate de absolvire a altor cursuri în specialitate (dacă este cazul)
j) recomandarea de la ultimul loc de muncă (dacă este cazul).
Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului sus
menţionat, bibliografia, etc., se pot obţine de la sediul Unităţii de asistenţă medico – Socială - Târgu
Lăpuş.
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