SPITALUL JUDETEAN
DE URGEN • Ă BUZĂU
•
organizează

Concurs
în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/20 5 cu modificari si completari pentru
ocuparea pe· perioada determinată a următoarelor pqsturi vacante de medici
din Cabinetele medicale din cadrul Centrului de sanatate multifunctional Parscov

- cabinet obstetrica- ginecologie
• un post de medic specialitatea obstetrica - ginertologie
, _ cabinet medicina interna
/
• un post de medic specialitatea medicin~ interna
- cabinet chirurgie generala
/
• un post de medic specialitatea chirurgie gener]a
·
- cabinet pediatrie
• un post de medic specialitatea pediatrie
La concurs se pot prezeanta medici primari si me ici specialisti , confirmati in
specialitatea postului .
.
.
/
.
.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde urmatoarele documente:
• Cerere în care se menţioneaza postul pentru care dbresc să concureze;
•Copia de pe diploma de medic şi adeverinta/certiflcat de confirmare în gradul profesional;
• Copie a certificatului de membru al organizaţiei p~pfesionale cu viza pe anul în curs ;
• Dovadă di~ care să rezulte că nu a fost s~ncti~nal~e C~legiul Medicilor din.Romania;
• Acte doveditoare pentru calcularea punctajului priazut m anexa nr. 3 la Ordm;
• Cazierul judiciar ,
•Certificat medical din care să rezulte că este apt di punct de vedere fizic şi neuropsihic
pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
• Chitanta de plata a taxei de concurs.
• copia actului de identitate in termen de valabilit e
Taxa de concurs este de 150 lei.
Tematica de concurs este cea de medic specialist i specialitatea postului publicată pe
site-ul Ministerului Sănătăţii I Informare < CursurÎI, concursuri, examene >
Inscrierele la concurs se fac la Spitalul Judeţean de/Urgenţă Buzău la serv. Resurse Umane,
în termen de 1O zile calendaristice de la data publidării anuntului , iar concursul se
organizază în maximum 30 zile lucrătoare de la piblicarea anunţului, dar nu mai devreme
de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Perioada pentru care se organizeaza examenul I concursul este de 12 luni cu posibilitatea de
prelungire a perioadei de angajare.
Relatii suplimentare se pot obtine de la serv. Res rse Umane, tel: 02381720689 int. 166

