ORAŞUL VALEA LUI MIHAI
ÉRMIHÁLYFALVA VÁROSA

ANUNŢ

Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad
profesional superior în cadrul Compartimentului protecție civilă și inspector,
clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului dezvoltare urbană, cadastru
şi agricultură al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai.
după cum urmează:

1. Condiţii de participare la concurs:
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
prevăzute de art.54 din Legea nr.188/privind Statutul funcţionarilor publici:
- Condiţi specifice:
A. referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului
protecție civilă;
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
- vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
publice – 9 ani
- absolvent al unui curs de specializare/perfecţionare de inspector protecţie
civilă
- cunoştinţe şi abilităţi de operare pe calculator nivel mediu
B. inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului
dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul
silvicultură
- cunoştinţe şi abilităţi de operare pe calculator nivel mediu
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2. Probele stabilite pentru concurs sunt următoarele:
- selectarea dosarelor de concurs ale candidaţilor
- proba scrisă
- proba de interviu
3. Perioada de desfăşurare a concursului este:
- dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de
la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei oraşului Valea lui
Mihai
- selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de
participare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor
- proba scrisă în data de 13 martie 2015, ora 10,00
- proba de interviu în data de 16 martie 2015, ora 15,00
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