În perioada 6 – 7 iulie 2011, se organizează concursul de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Timiş, Consilier I superior la Serviciul
Avizare, Autorizare şi Disciplina în Construcţii.
Condiţii de participare la concurs:
A) CONDIŢII GENERALE:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54
din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
B) CONDIŢII SPECIFICE:
- Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă, profil arhitectură şi urbanism ;
- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice(urbanism şi arhitectură) minim – 9 ani;
- Cunoştinţe de operare/programare pe calculator : Windows,
Microsoft Office, AutoCAD, Corel DRAW;
Condiţii de desfăşurare a concursului:
a) Concursul se organizează la Consiliul Judeţean Timiş, B-dul Revoluţiei din
1989, nr.17, Timişoara, astfel:
- Proba scrisă în data de 06.07.2011, ora 10,00
- Interviul în data de 08.07.2011, ora 11,00
b) Dosarele de înscriere a candidaţilor la examen se depun până la data
de 24.06.2011 la secretariatul comisiei de concurs (Serviciul Resurse
Umane, Organizare, Salarizare din cadrul Consiliului Judeţean Timiş,
B-dul revoluţiei din 1989, nr. 17 Timişoara).
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Actele necesare pentru dosarul de concurs
-

copia actului de identitate;
formularul de înscriere;
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări;
copia carnetului de muncă;
cazierul judiciar;
adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că
nu a desfăşurat poliţie politică.

