ANUNŢ CONCURS
Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramures organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier juridic, cls.I grad profesional
asistent, Compartiment Juridic, Contencios în cadrul aparatului de specialitate al primarului
oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş.
Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii generale:
 candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici (r2)
Condiţii specifice:
 studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă;
 vechime minim 1 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Probele stabilite pentru concurs:
 selecţia dosarelor
 proba scrisă: 11 martie 2019 ora 10.00, la sediul Primăriei Tăuţii Măgherăuş
 interviu: 13 martie 2019 ora 10.00, la sediul Primăriei Tăuţii Măgherăuş
Dosarul de înscriere se va depune la sediul Primăriei Tăuţii Măgherăuş în termen de 8 zile
calendaristice de la data publicării anunţului la Monitorul Oficial al României partea a III-a
respectiv până în data de 01.03.2019 la sediul Primăriei Tăuţii şi va conţine în mod obligatoriu
următoarele:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării
funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Detalii despre dosarul de concurs, fișa postului și bibliografia sunt afisate – la avizier și pe siteul Primăriei Tăuții - Măgherăuș la adresa www.tautiimagheraus.ro, secținea - Resurse umane
sau la telefon 0262-293048 / 0749116169– Compartiment resurse umane

