Nr. 709 / 09.05.2017
ANUNȚ
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂȚI TURNU ROȘU,
organizează concurs pentru postul de :
1. ASISTENT SOCIAL PRACTICANT – 1 POST PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Condiții de participare la concurs:
- Studii superioare de specialitate în domeniul asistenței sociale;
-Aviz de liberă practică, eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali;
-Minim 1 an vechime în specialitatea studilor necesare în exercitarea profesiei de asistent social.
Condiții de desfășurare pentru postul de asistent social:
- Proba scrisă - în data 31.05.2017, ora 10:00 la sediul CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării nr.693
Comunicarea Rezultatului probei scrise : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

- Proba interviu - în data de 02.06.2017, ora 10:00 la sediul CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării
nr.693
Comunicarea Rezultatului probei de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs din data de 10.05.2017 până la data de
23.05.2017, ora 15:00 la sediul CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării nr.693
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele:
1. Cerere de înscriere tip
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice
4. Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
8. Testare psihologică în vederea angajării
Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.
Formularele de înscriere tip, se găsesc la CPCD Turnu Roșu, Turnu Rosu str. Gării nr.693
BIBLIOGRAFIE
I. Bibliografie - Asistent Social:
Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia
copilului de tip rezidential pentru copii cu dizabilitati.
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
- Legea 448/2006 (republicata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- Legea 292/2011 (actualizata) –Legea asistentei sociale
- Legea 466/2004 (actualilzata) privind Statutul asistentului social

Relatii suplimentare la CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării nr.693, tel.0269/527.670
Șef Centru,

Pr. Cristian Ioan Nicolae

