Primăria Municipiului Târgu Jiu
Nr. 42226 din 12.10. 2020
ANUNŢ
Primăria Municipiului Târgu Jiu, cu sediul în Târgu Jiu, bulevardul Constantin
Brâncuşi, nr. 19, organizează examen de promovare în funcția de psiholog practicant
pentru funcția de psiholog stagiar din cadrul Compartimentului autoritate tutelară și
asistență socială specială, Direcția administrație publică din Aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Târgu Jiu.
Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu şi va consta în
următoarele probe:
- proba scrisă în data de 27 octombrie 2020, ora 1030 ;
- proba interviu care se va susţine, de regulă, într-un termen de 2 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu. Data şi ora susţinerii
interviului se vor afişa obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
Condiții de participare: un an vechime ca psiholog stagiar;
Dosarul de examen se depune la sediul Primăriei Târgu Jiu, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, respectiv 19 octombrie 2020, ora 1600 și
va conține în mod obligatoriu:
- cererea de înscriere la examen;
- copia atestatului de psiholog cu drept de liberă practică, pe treapta de specializare
,,Practicant”;
- referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul instituției
publice;
- adeverința eliberată de Compartimentul salarizare, resurse umane și managementul
funcției publice care atestă vechimea în specialitate/grad/treaptă din care se promovează.
Bibliografia:
1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare — Titlul III — Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
2. LEGE nr.448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**) privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap*), cu modificările şi completările ulterioare ;
3. LEGE nr.17 din 6 martie 2000 (**republicată**) privind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice**), cu modificările şi completările ulterioare .
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,
Compartimentul salarizare, resurse umane şi managementul funcţiei publice, camera 6,
telefon 0253205088.
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