ANUNT
Serviciul de Ambulanta Judetean Alba, organizeaza concurs pentru ocuparea a 1 (unu)
post de de medic primar Medicina de Familie cu competente in Medicina de Urgenta
prespitaliceasca - pe perioada nedeterminata .
Concursul se desfasoara la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Alba, str. Calea
Motilor, nr. 83, loc. Alba Iulia la o data ce se va comunica ulterior.
DOSARUL DE INSCRIERE VA CUPRINDE URMATOARELE DOCUMENTE:













Cerere in care mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
Copie xerox dupa diploma de medic si adeverinta /certificat de confirmare in gradul
profesional;
Copie atestat in medicina de urgenta prespitaliceasca;
Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
Dovada /inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute
la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin (1) lit. d) ori e) respectiv la art. 628 alin. 1
lit. d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
Cazierul judiciar;
Certificate medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
Chitanta de plata a taxei de concurs;
Copia actului de identitate in termen de valabilitate;
Curriculum vitae.
Taxa de concurs este de 150 lei si se achita la casieria institutiei.
Detalii privind tematica si bibliografia de concurs vor fi afisate la sediul unitatii.
Depunerea dosarelor se va face pana la data 16.10.2017, ora 1500.
Dupa data de 16.10.2017 se va anunta data exacta pentru concurs.
Concursul se va organiza in perioada cuprinsa intre 31 de zile si 90 de zile, de la
publicarea anuntului in „Viata Medicala” (29.09.2017).
Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul institutie, str. Calea Motilor, nr.
83, loc. Alba Iulia. Relatii la telefon 0258-834.211.
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