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Nr.6755/31.08.2018

ANUNT CONCTJRS

Spitalul Municipal Dr. Cornel Igna Campia Turzii, organizeaza concurs pentru ocuparea unel
functii vacante de chimist principal, in cadrul Laboratorului de Analize Medicale;

Dosarul de inscriere la concurs se va depune la sediul Spitalului Municipal "Dr. Comel Igna"
Campia Turzii, din str. Avram Iancu, nr. 33, loc. Campia Turzii, jud Cluj si va cuprinde urmetoarcle acte:

a) cerere in care se mentioneazi postul pentru care dore$te sA concureze;
b) copia de pe diploma de licenta si adeverinta de confirmare in gradul profesiona pentru chimigti ;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d)dovada/inscrisul din care si rezulte ci nu i-a fost aplicatd una dintre sancliunile previzute la ad. 39 alin
I lit c) sau d ) din Legea nr.46012003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist , biolog si chimist,
infintarea, organizarea 9i funcfionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul
sanitar in RomAnia;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevdzut in anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) ce(ificat medical din care s[ rezulte cA este apt din punct de vedere fizic ai neuropsihic pentnr
exercitarea activitalii pentru postul pe care candideaztr;
h) chitan{a de plat6 a taxei de concurs;
i) copia acolui de identitate in termen de valabilitate
Ta.ra de concurs este de l50 lei:

inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile calendaristice de la data publicdrii anunlului, in
"Viafa Medicald", irespectiv pana la data de 17.09.2018 ora 15,00 iar concursul se organizeazd in
perioada cuprinsi intre 3lde zile 9i 90 de zile de la publicarea anuntului.

Tematica de concurs pentru postul de chimist principal, este cea pentru obtinerea gradului de
chimist principal.

RelaJii suplimentare se pot obline la Biroul Resurse Umane, nr. telefon 0264-365630.
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