ANUNŢ
Primăria oraşului Deta, jud. Timiş organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice
vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului
juridic
Condiţii de desfăşurare a concursului.
- Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 8.11.2012 ora 13;
- Instituţia publică la care se depun dosarele de înscriere: Primăria oraşului Deta, str.
Victoriei, nr.32, jud. Timiş, cod 305200;
- Data, ora şi locul organizării fiecărei probe a concursului:
- selectarea dosarelor de înscriere: 09.11.2012 ora 11 ;
- proba scrisă: 14.11.2012 orele 11, Primăria oraşului Deta;
- interviul: 15.11.2012 orele 10, Primăria oraşului Deta.
Condiţii de participare
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
- studii juridice absolvite cu diplomă recunoscută
- cunoştinţe de tehnoredactare computerizată nivel mediu;
- disponibilităţii pentru delegări şi detaşări.
Dosarul de înscriere
-

copia actului de identitate;
formularul de înscriere;
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
copia carnetului de muncă şi adeverinţă pentru vechime începând cu 01.01.2012;
cazierul judiciar;
fişa medicală;
copia fişei de evaluare a pregătirii profesionale individuale sau recomandare de la ultimul
loc de muncă;
declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi
de poliţie politică.
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