Afișat astăzi, 26.05.2016

COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI organizează
concurs pentru ocuparea posturilor de
INGINER DE SISTEM ȘI ÎNGRIJITOARE
 postul de inginer de sistem face parte din categoria personal didactic auxiliar și se încheie contract pe
perioadă nedeterminată
 cele 2 posturi de îngrijitoare fac parte din categoria personal nedidactic și se încheie contract pe perioadă
nedeterminată cu perioadă de probă.
 concursul va consta în următoarele probe:
o probă scrisă - Colegiul Național Iași, 17 iunie 2016, ora 0800
o probă practică - Colegiul Național Iași, 17 iunie 2016, ora 0900
o interviu – Colegiul Național Iași, 24 iunie 2016, ora 1500
 înscrierile la concurs au loc în perioada 27 mai-9 iunie 2016, între orele 800-1600 la secretariatul Colegiului
Național Iași
 informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul unității școlare www.colegiulnationaliasi.ro și de la
secretariatul unității, telefon: 0232 214 036.
Director,
Prof. Cristina Diana VÂLCU

Documente necesare pentru înscrierea la concurs (în cazul documentelor în copie se va prezenta și originalul):
a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului unității;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și îndeplinirea condiţiilor;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul solicitat;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei concursului;
g) curriculum vitae;
Condiții generale și specifice cerute candidaţilor:








Comunicarea interpersonală
Perfecţionarea pregătirii profesionale
Lucrul în echipă
Capacitate deplină de exerciţiu
Îndeplinirea condiţiilor de studii (superioare de specialitate, pentru inginer de sistem și minim generale, pentru îngrijitoare)
Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează
Vechime – cu sau fără vechime
Director,
Prof. Cristina Diana VÂLCU

Pentru postul de ÎNGINER DE SISTEM
BIBLIOGRAFIE:














LEGEA nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale;
NICOLAE Marian - Sisteme de operare – instalare, configurare, administrare, Craiova, Sitech;
MOROȘANU Costică - 2006 Sisteme de operare – instalare, programare, utilizare Linux, Iași, Editura UAIC;
ACOSTĂCHIOAIA Dragoș – Administrarea și configurarea sistemelor Linux;
TANNENBAUM Andrew S. - Rețele de calculatoare Ed. a 4-a, Ed. Byblos;
MUNTEANU A., GREAVU ȘERBAN V. - Rețele locale de calculatoare proiectare și administrare;
PASCU Radu V. - 2011 Microsoft Office 2007 – Ghid de utilizare, Sibiu, Editura Universităţii Lucian Blaga;
BAIN Steve - 2006 CorelDraw12 – ghidul oficial, Bucureşti, All;
CHASE Chevy - 2010 Adobe Photoshop CS4 – curs oficial Adobe Systems, MD, Teora USA LLC;
POPOVICI Alexandru - 2011 Sisteme informatice cu baze de date relaţionale şi obiectuale, Bucureşti, Pro Universitaria;
VLAD Gabriel - 2007 PHP & My SQL – teorie şi exemple, Craiova, Else;
BURAGA Sabin - 2005 Proiectarea siturilor Web – design şi funcţionalitate, Iaşi, Polirom;
CERCHEZ Emanela – Internet. Utilizarea rețelei Internet.

TEMATICA DE CONCURS:







cunoștințe în administrarea sistemelor de operare Windows și Linux Server;
cunoștințe generale Windows și Microsoft Office;
comunicații - rețele de calculatoare
grafică pe calculator: CorelDRAW, Photoshop;
baze de date relaționale (mysql, sql);
web design cu HTML, PHP și MySQL.
Director,
Prof. Cristina Diana VÂLCU

Pentru postul de ÎNGRIJITOARE
BIBLIOGRAFIE:
 LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă
 LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - CODUL MUNCII

TEMATICA DE CONCURS:
 norme de protecţia muncii;
 atribuțiunile personalului care lucrează în postul de inginer de sistem și îngrijitoare;
 obligațiile lucrătorilor;
 principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale;
 protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor;
 eliminarea factorilor de risc şi accidentare;
 apărarea împotriva incendiilor.

Director,
Prof. Cristina Diana VÂLCU

Calendarul de desfăşurare a concursului
1. Depunerea dosarelor la secretariatul Colegiului Național, Iași – 27 mai-9 iunie 2016 (orele 8-16)
2. Selecția dosarelor de înscriere - 10-13 iunie 2016
3. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor de înscriere - 14 iunie 2016, orele 1400
4. Depunerea contestațiilor la etapa „Selecția dosarelor de înscriere” - 15 iunie 2016
5. Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor - 16 iunie 2016, orele 1400
6. Proba scrisă și proba practică – 17 iunie 2016, orele 0800
7. Afișarea rezultatelor la proba scrisă - 20 iunie 2016, orele 1400
8. Depunerea contestațiilor la etapa „Proba scrisă și proba practică” - 21 iunie 2016
9. Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor - 22 iunie 2016, orele 1400
10. Interviul – 24 iunie 2016, orele 1500
11. Afișarea rezultatelor la interviu – 27 iunie 2016, orele 1400
12. Depunerea contestațiilor la etapa „Interviu” - 28 iunie 2016
13. Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor - 29 iunie 2016, orele 1400
14. Afișarea rezultatelor finale - 30 iunie 2016, orele 1000
Director,
Prof. Cristina Diana VÂLCU

