
   

                                                  

ANUNT

Seviciul Public Poliţia Comunitară Slobozia organizează concurs în vederea 
ocupării unei funcţii vacante de  referent (agent comunitar), grad profesional principal din 
cadrul biroului Ordine Publică.

Desfăşurarea concursului:
- Depunerea dosarelor  se va face până la data de 14.12.2010(inclusiv);
- Proba scrisă va avea loc în data de 22. 12. 2010, ora 10,00
- Interviul -24.12.2010, ora 11,00.
Condiţii specifice de ocupare a postului:
- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat,
- vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:5ani.
Conţinutul dosarului pentru înscriere:

  -copia actului de identitate ;
-formular de inscriere ;
-copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ;
-copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si,  
dupa caz, in specialitatea necesara ocupării funcţiei publice;
-cazier judiciar;
-adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior    derulării  concursului de către  medicul  de familie  al  candidatului  sau de către 
unităţile sanitare abilitate;
- testarea psihologică realizată la furnizorul de servicii psihologice agreat de unitate
-declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati 
de politie politica.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se 

certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii 
legalizate.

Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretariatul comisiei de 
concurs din cadrul Serviciului Public Poliţia Comunitară Slobozia.

Relaţii suplimentare la telefonele 0243/233771 sau 0243/233778,  interior 25.
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