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orgaqizează

Cohcurs
I:

în conformitate cu prevederile Otd. M.S. nr. 869/2015 cu modificarisi completari
pentru ocuparea pe durata determ~nată a următoarelor posturi vacante de medici
I
li

• un post de medic specialist sp~cialitatea medicina interna
La Centrul de sanatate multif*nctional Parscov - cabinet medicina interna
• un post de medic specialist sp~cialitatea pediatrie
La Centrul de sanatate multif~nctional Parscov - cabinet pediatrie
· La concurs se pot prezenta medici specialisti in specialitatea postului ;
Dosarul de înscriere la concurs
cuprinde urmatoarele documente:
• Cerere în care se menţioneaza po~tul pentru care doresc să concureze;
• Copia de pe diploma de licenta Şi certificatul de medic specialist ;
•Copie a~ ce:tificatu~ui de men:bruj:a1 organizaţ~ei profesional~ cu viz~ ~e an~l în curs;.
• Dovada dm care sa rezulte ca ntţ a fost sanctionat de Colegiul Med1c1lor dm Romama ;
• Acte doveditoare pentru calcular~a punctajului prevazut în anexa nr. 3 la Ordin;
• Cazierul judiciar ,
I,
• Certificat medical din care să rezvlte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic
pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; ·
• Chitanta de plata a taxei de conc<lrs .
• copia actului de identitate in te~en de valabilitate
Taxa de concurs este de 150 lei I'·
Tematica de concurs este cea de m~pic specialitatea medicina interna I pediatrie
publicată pe site-ul Ministerului Sălliătăţii I Informare < Cursuri, concursuri, examenţ >
Inscrierele la concurs se fac la Spit~lul Judeţean de Urgenţă Buzău la serv. Resurse
Umane, în termen de 1Ozile calend~ristice de la data publicării, iar concursul se
organizază în maximum 30 zile lu~rătoare de la publicarea anunţului, dar nu mai
devreme de 6 zile lucrătoare de la Ţncheierea înscrierilor.Data publicarii, 12 aprilie 2018.
Perioada pentru care se organizeaz~ examenul I concursul este de 12 luni cu posibilitatea
de prelungire a perioadei de angaja~b .
Relatii suplimentare se pot obtine df la serv. Resurse Umane, tel: 02381720689 int. 166
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