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A N U N Ţ  

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui, organizează 

în data de 30.03.2016, orele 9
00

 concurs probă scrisă pentru ocuparea următoarelor 

posturi: 

- 1 post îngrijitor şcoală - femeie, contract de muncă perioadă determinată – 

3 luni (01.04.2016 – 30.06.2016); 

- 1 post instructor de educaţie extraşcolară – contract de muncă perioadă 

determinată (01.04.2016 - 30 iunie 2016). 

Concursul constă în proba scrisă la toate posturile (30.03.2016, orele 9
00

),  

 interviu (31.03.2016, orele 9
00

) – instructor de educaţie,  

 probă practică (31.03.2016,orele 9
00

) îngrijitor şcoală 

 

Condiţii de participare: 

Îngrijitor şcoală 

- studii generale 

Instructor de educaţie extraşcolară 

- cel puţin studii liceale cu Diplomă de bacalaureat; 

- cunoştinţe despre specificitatea copilului cu CES. 

Acte necesare pentru depunerea dosarului: 

- cerere de înscriere 

- curriculum vitae 

- copiile şi original act de identitate, certificat de naştere, certificat de 

căsătorie; 

- copie şi original documente care să ateste nivelul studiilor şi atestate 

profesionale 

- copie carnet de muncă conform cu originalul sau, după caz, o adeverinţă 

care să ateste vechimea în muncă şi/sau specialitatea studiilor; 

- cazier judiciar (sau declaraţie pe propria răspundere) 

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare- fără 

boli cronice - eliberată de către medicul de familie/ medicina muncii sau 

de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 30 zile anterior derulării 

concursului 

Dosarele se depun la secretariatul unităţii în perioada 15.03.2016 – 28.03.2016, 

între orele 9
00

 – 14
00

. 

Bibliografia se găseşte la secretariatul unităţii. 
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Îngrijitor şcoală 

- fişa postului îngrijitor şcoală 

 

Instructor de educaţie extraşcolară 

- fişa postului instructor de educaţie 

- articol „Tabloul psihopatologic al copilului cu CES” 
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