SPITAL UL ORA$ENESC SANNICOLA U MARE
Tete/oil 0256-371770 ; Fax.0256-3 70697
CF 4483 765 - E·mail: soi!al@spsllm.ro
Nr.operator date cu caracte r personal:35248
SANNICO LAU MAR E,STR.T1MI SORII ,NR.14,J UD.T1MIS

Birou R esurse Umane, Norm are.Organizare $i Salarizare
Nr. 3019 din data de
r21.():;- 2017

ANUN T

Spitalului Orasenesc Sannico lau Mare, anunta organizarea concursul pentru
ocuparea postului de medic specialist in specialitatea oftalmologie- cabinet oftalmologie
din ambulatoriul integrat al Spitalului Orasenesc Sannicolau Mare.
1 post de medic specialist oftalmologie din cadrul cabinetului de
oftalmologie, poz.120 din statui de functii, al Spitalului Orasencsc
Siinnicolau Mare.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
Cerere in care se mentioneaza postuI pentru care doreste sa concureze.
Copie xerox de pe diploma de medic / certificat de confirmare in grad
profesional.
Copia certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe
anul in curs.
Dovadalinscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din
sanctiunile prevazute de art.455 alin.(l) lit.e) sau f), la art.54 I alin.(I)
lit d) ori e), respectiv la art.628 alin(l) lit.d) sau e) din Legea 95/2006privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa 3 a
ordinului mentionat.
- Cazieru l judiciar
- Certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere
fizic si neuro psihic pentru cxercitarea activitatii pe postul pentru care
cand ideaza.
- Chitanta de plata a taxei de concurs .
- Copia actului de identitate in termen de valabilitate
Taxa de concurs este de 150 de lei si se achita la sediul spitalului.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.
jnscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Orasenesc Sannicolau Mare in termen
de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza dupa 3 1 si 90 de zile
de la publicarea in "Viala Medicala",
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Orasenesc Sannicolau Mare,
str.Timisorii, nr. 14, teI.0256/371770 .

