ANUNT
Spitalul Clinic Filantropia Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea pe durată
nedeterminată a unui post vacant de Biolog in cadrul Laboratorului de Genetica Medicala
În vederea înscrierii pentru concurs, , candidatii vor depune un dosar cuprinzând următoarele
documente:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de licenţă , respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional
pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute
la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de
biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului
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e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic
pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (format A5);
h) chitanţa de plată a taxei de concurs.
i)
copia
actului
de
identitate
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valabilitate.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanataţii.
Ȋn cazul în care candidatul a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu
are antecedente penale, în cazul în care este admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de
a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data
desfăşurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate,copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau dupa
caz, adeverinţele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, vor fi prezentate şi în
original în vederea conformitaţii copiilor cu acestea.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Filantropia Bucuresti Bd. Ion
Mihalache nr. 11, sectorul 1 , telefon 021.318.89.30/int. 257.
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