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Colegiul Naţional “Carol I”, Craiova, organizează la sediul unităţii
din
str. Ion Maiorescu nr. 2, judeţul Dolj, în data de
9 decembrie 2015, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de paznic, studii generale/medii - un post - durată
determinată.
Condiţii generale pentru ocuparea postului vacant de paznic:
să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în
România;
să cunoască limba română scris şi vorbit;
vârsta minimă reglementată prin prevederile legale;
capacitate deplină de exerciţiu;
să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;
îndeplineşte condiţiile de studii/vechime potrivit condiţiilor specifice pentru
postul scos la concurs;
nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de paznic:
studii gimnaziale/medii;
atestat profesional pentru exercitarea profesiei de paznic, eliberat
de Inspectoratul de Poliţie.
Vechime in specialitate, minim 3 ani
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copie atestat profesional
pentru exercitarea profesiei de paznic, eliberat de Inspectoratul de Poliţie;

d) copia carnetului de muncă, sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea
în muncă, în meserie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile medicale
abilitate;
g) curriculum vitae;
h) Chitanță taxă de participare în valoare de 30 lei ( se achită la
casieria unității de învățământ).
Actele pentru care se solicită copii, vor fi prezentate şi în original,
în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la
înscriere o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Perioada pentru depunerea dosarelor 20 - 26 noiembrie, orele
9,00-15,00.
Concursul constă în trei etape succesive:
I.
Selecţia dosarelor
II. Probă scrisă
III. Interviul
Informaţii suplimentare la secretariatul şcolii şi la telefon
0351/420150.
I. Selecţia dosarelor: în data de 27.11.2015 ora 10.00 are loc selecţia
dosarelor de concurs, de către comisie.
Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa la avizierul şcolii în data de 27.11.2015
ora 14.00.
II.Proba scrisă: - 9 decembrie 2015, ora 13.00.
- Candidaţii vor fi prezenţi cu 30 de minute înainte de începerea probei scrise,
respectiv 12.30, având cartea de identitate. Durata probei scrise este de 3 ore de
la primirea subiectelor.

-Afişarea rezultatelor probei scrise: 10 decembrie 2015, ora 12.00.
-Sunt declaraţi admişi candidaţii care obţin minim 50 de puncte.
-Depunerea contestaţiilor se va face în data de 10.12.2015, până la ora 14.00.
-Data afişării rezultatelor contestaţiilor: 10.12.2015, ora 16.00.
III. Interviul: 11 decembrie 2015, ora 13.00.
-Afişarea rezultatelor la interviu: 11 decembrie 2015, ora 15.00.
-Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care obtin minim 50 de puncte.
-Depunerea contestaţiilor se va face în data de 11.12.2015, până la ora 16.00.
-Data afişării rezultatelor contestaţiilor 11.12.2015, ora 17.00.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor
obţinute la proba scrisă şi interviu şi va fi afişat în data de
11.12.2015, ora 17.00.
TEMATICA
-Paza obiectivelor si protecţia persoanelor în instituţiile de învăţământ.
-Metode de apărare contra incendiilor.
BIBLIOGRAFIA
-Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar nr.5115/2014;
-Legea nr.319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă;
-Legea nr.307/2006 privind apărarea contra incendiilor;
-Legea nr.333/2003 cu modificările şi completările ulterioare privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
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