Anexă la Dispoziţia primarului Comunei Cuci nr. 107/2014

ANUNŢ!

CONCURS PENTRU POSTUL DE ŞOFER
MICROBUZ TRANSPORT ELEVI
PRIMĂRIA COMUNEI CUCI, organizează concurs de ocupare a postului de şofer,
categoria D, pentru microbuzul şcolar (transport elevi)
Concursul va avea loc pe data de:
a) 10.09.2014, proba scrisă şi analiza CV - lui la ora 10,00
b) 11.09.2014 evaluare CV - la ora 10,00 la sediul Primăriei din Cuci, nr. 280
La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
au cetăţenie română
cunosc limba română scris şi vorbit.
au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
au capacitate deplină de exerciţiu.
au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit
postului scos la concurs.
o nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
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Dosarul de concurs
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de 9
septembrie 2014, ora 16,00 la secretariatul primăriei, un dosar care va conţine
următoarele documente :
cerere pentru participare la concurs;
curriculum vitae;
copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;
copie xerox permis de conducere categoria „D" - obligatoriu minim 10 ani
vechime;
adeverință medicală;
aviz psihologic de la cabinet autorizat ministerul transporturilor;
cazier judiciar;
cazierul conducătorului auto de la Serviciul circulaţie al judeţului Mureş;
adeverinţă privind vechimea / copie xerox după cartea de muncă din care să
reiasă experienţa profesională în calitate de șofer profesionist;
alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete.

Tipul probelor de concurs:
Probă scrisă – test grilă (va avea 35 de întrebări cu 3 variante de răspuns. Pentru
fiecare răspuns corect candidatul va primi câte 2 puncte – maxim 70 puncte)
Evaluarea CV - ului (maxim 30 puncte câte 10 puncte de fiecare evaluator)

Contestaţiile se pot depune doar pentru proba scrisă în termen de 1 oră de la
afişarea rezultatelor. Rezolvarea contestaţiilor se va realiza de către comisia de
contestaţii în aceeași zi prin recorectarea testului candidatului.
Rezultatul contestaţiei este definitiv.
Candidatul se consideră admis dacă a totalizat minim 60 puncte din care 50 de
puncte la proba scrisă. Ocuparea postului se va face în ordine descrescătoare a
punctajului total obţinut. Conducătorul auto care a obţinut cel mai mare punctaj va fi
angajat. În perioada în care conducătorul auto nu efectuează transport elevi, va fi la
dispoziţia conducătorului unităţii, prestând alte sarcini specifice ce vor fi prevăzute în
fişa postului.
Bibliografie:
1. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice reactualizată
2. Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice

