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Privind organizarea!ji desfiiljurarea concursului la nivel judeJeaninivelul municipiului Bucureljti
pentru ocuparea posturilorlcatedrelor riimase vacante/rezervate in illviiJiimantul preuniversitar

In conformitate cu prevederile art. 97 alin. (1) din Metodologia - cadru privind mobilitatea
personalului didactic din Invatamantul preuniversitar In anul ~colar 2016-2017, anexa la ordinul
ministrului educatiei nationale nr. 555912015 ~i ale Calendarului de mobilitate pentru anul ~colar 20162017, In intervalul1- 9 septembrie 2016, Inspectoratul ijlcolar Judetean Teleorman organizeaza:
- concurs la nivel judetean pentru ocuparea posturilor/catedrelor ramase vacante/rezervate In
Invatamantul preuniversitar In vederea angajarii cu contract individual de munca pe perioada
determinata a personalului didactic calificat,
- tcstari prin interviu §i lucrarc scrisa, In profilul postului solicitat, In vederea angajarii cu
contract individual de mundi pe perioada determinata a personalului lara studii corespunzatoare
postului,
Conditiile de Inscriere ~i de participare la concursul organizat de inspectoratul ~colar la nivel
judetean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacantelrezervate sunt acelea§i ca §i
celc pentru concursul national.
1. Concursul organizat de inspectoratul ~colar la nivel judetean pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate consta In proba practica/orala/inspectie la clasa ~i
proM scrisa in profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs In
vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale. Durata de redactare a lucrarii scrise este
de 4 (patru) ore.
La concursul organizat de inspectoratul ~colar la nivel judetean nivelul pot participa candidati
care au obtinut cel putin nota 5 (cinci) la inspectia speciala la clasa sau la probele practice de
profilln cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2016 ori cel
putin media 8 (opt) la inspectiile la clasa in profilul postului, In cadrul examenului national de
definitivare In Invatamant, sesiunea 2016.
Candidatii care n-au sustinut probe practice/orale In cadrul concursului national de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2016, pot sustine aceste probe ocupare a posturilor
didactice/catedrelor, sesiunea 2016 ori cel putin media 8 (opt) la inspectiile la clasa In profilul postului,
In cadrul examenului national de definitivare In InVatamant, sesiunea 2016.
CONCURSUL JUDETEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILORICATEDRELOR
RAMASE VACANTE/REZERVATE iN iNVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
Centrul de concurs
Liceul Telmologic Nicolae BaIcescu Alexandria

Data probei scrise
5 septembrie 2016, ora 9:00

Accesul candidatilor in saIiIe de concurs Dana eel tarziu la ora 8:30
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