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ANUNT

Casa  de  Cultura  a  Studentilor  Pitesti,  Judetul  Arges  organizeaza  concurs  peritru  ocuparea  pe
perioada deteminata a postului contractual de executie temporar vacant de Refei.ent grad profesional I
(studii  superioare)  la Compartimentul  Cultural-Artistic,  cu  norma  intreaga pentru  care  concursul  se  va
desfasura  in  data  de  08.12.2021    ora  11:00  -proba  scrisa  si  in  data  de   14.12.2021,    ora  11:00  -proba
interviu din care:

CONDITIILE SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
vechime in munca minim 3 ani;
cunostinte temeinice in ceea ce priveste activitatea in domeniul cultural-artistic;
experienta in institutiile publice;
constituie   avantaj   experienta   in   scrierea,   implementarea   si   gestionarea   de   proiecte   de  tineret,
culturale, educative, sportive si in organizari de evenimente, cunostinte de operare PC.

ConcursulsevadesfasuralasediulCaseideCulturaaStudentilorPitesti,Str.Panselelornr.2,judetul
Arges  iar depunerea dosarelor pentru  concurs  se  va  face  in termen  de  5  zile  lucratoare  de  la  data
publicarii anuntului,  la secretariatul institutiei.

CONDITn GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS - cele preva"te la art. 3 din H.G
nr. 286/2011, cu completarile si modificarile ulterioare

DOSARUL DE CONCURS VA CONTINE URMATOARELE DOCUMENTE:

a)   cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului Casei de Cultura a Studentilor Pitesti
b)   copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz
c)   copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si  ale altor acte care atesta efectuarea unor

specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor  specifice
d)   cametul de munca  sau, după caz,   adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau

în specialitatea studiilor, in copie
e)   cazierul judiciar din care sa reiasa ca nu are antecedente penale care să-l  facă incompatibil cu

fiinctiapentrucarecandideazainoriginalcelmaitarziupanaladatadesfasurariiprimeiprobea
concursului

f)    adeverinta medicala care sa ateste starea de sănătate corespuiizatoare eliberata cu cel mult 6 1uni
anterior derularii  concursului  de  către  medicul  de  familie  al  candidatului  sau  de  către  unitătile
sanitare abilitate

g)   curriculum vitae

Actele  prevazute  la  b)  -  d)  vor  fi  prezentate  si  in  original  in  vederea  verificarii  confomitatii
copiilor cu acestea.

Relatii la secretariatul institutiei tel. 0348 430 939

Director
Ciuca Neagoe Florin


