Nr. 1856 din 04.03.2021

Anunţ concurs pentru post contractual

Primăria Poiana Stampei cu sediul în comuna Poiana Stampei, nr. 228,
judeţul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.
Denumirea postului: asistent medical comunitar debutant, post temporar
vacant, contractual, pe perioadă determinată, respectiv până la data de
25.02.2023 ( perioada efectuării concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2
ani de către titulara postului).

Condiţii specifice de participare la concurs:
studii medii postliceale, absolvite cu diplomă, în domeniul asistenţă medicală
umană, cu calificarea obţinută de asistent medical (asistent medical generalist,
asistent medical de pediatrie, asistent medical de ocrotire, asistent medical de
igienă), calificare atestată prin certificat de competenţe profesionale.
- pot participa la examen/concurs persoane care au calificarea necesară cerinţelor
postului, dovedită cu diplomă sau certificat de competenţe profesionale, să
dispună de certificat eliberat de Ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor
şi asistenţilor medicali în România, de autorizare a practicării profesiei de asistent
medical, conform reglementărilor legale în vigoare.
- vechime - nu se solicită
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
proba scrisă în data de 25.03.2021, ora 10:00, la sediul instituţiei;
proba interviu în data de 29.03.2021, ora 10:00, la sediul instituţiei;

;

Documentele necesare pentru înscriere la concurs/examen, sunt;
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia
publică;

d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
f) curriculum vitae.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a IIIa la sediul Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava.
Relaţii latei. 0230/575177.
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FISA POSTULUI

Informaţii generale privind postul:
1. D enum irea postului: A S IS T E N T M E D IC A L C O M U N IT A R
2. N ivelul postului: de execuţie m em bru în echipa com unitară integrată
3. O biectivul/O biectivele postului:A cordarea de servicii de asistenţă m edicală com unitară în
scopul îm bunătăţirii accesului populaţiei aparţinând grupurilor vulnerabile la servicii m edicosociale de calitate, integrate la nivelul com unităţii cu servicii ale m edicului de familie, al altor
furnizori de servicii m edicale, cu serviciile sociale şi serviciile educaţionale.

Condiţii specifice privind ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare ;
2. Perfecţionări (specializări): nu
3. V echim ea în m uncă/specialitatea necesară: nu se solicită
4. C unoştinţe de operare/program are pe calculator: da
5. Lim bi străine: nu
6. A bilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: da (disponibilitate pentru lucrul în echipă, calm ,
iniţiativă, rapiditate de reacţie);
7. C erinţe specifice: nu.
8. C om petenţa m anagerială (cunoştinţe de m anagem ent, calităţi şi aptitudini m anageriale): nu.

Descrierea sarcinilor ce revin postului:
1.
A tribuţiile asistenţilor m edicali com unitari
2.
A ctivităţile desfăşurate în dom eniul asistenţei m edicale com unitare ;
3.
B eneficiarii serviciilor de asistenţă m edicală com unitară şi categoriile de persoane
vulnerabile
4.
O biectivele asistenţei m edicale com unitare
5.
M ăsurile de protecţie specială a copilului
6.
Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la m uncă în străinătate
7.
Protecţia copilului aflat în dificultate ( instituţii si m ăsuri de protecţie);
8.
A specte de nutriţie a copilului (alim entaţia naturală/ m ixtă/ artificială, diversificarea
alim entaţiei).
9.
D ezvoltarea neuro-psihică a copilului sănătos şi a copilului cu nevoi speciale ;
10.
Boli transm isibile (infecto-contagioase)
11.
Factori nocivi asupra stării de sănătate a şcolarului (drogurile, alcoolism ul, tutunul, etc)
12.
C onvulsiile
13.
Boli cu transm itere sexuală
14.
C ontracepţie şi planificare fam ilială.
-

îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de prim arul com unei.

D atele personale ale salariaţilor sunt prelucrate pentru îndeplinirea clauzelor contractului
individual de m unca/raportului de serviciu, descărcării de obligaţiile stabilite de lege,

regulam entele interne, al gestionarii planificării si organizării m uncii, al accesului la locul de
m unca, al îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, al cercetării şi sancţionării disciplinare, al egalităţii
şi diversităţii la locul de m unca, al asigurării sănătăţii şi securităţii la locul de m unca, al protejării
proprietăţii.

Responsabilitatea implicată de post:
1. D e pregătire/luare a deciziilor: da
2. D elegare de atribuţii şi com petenţă: nu
3. D e păstrare a confidenţialităţii: da

Sfera relaţională a titularului postului:
1. Sfera relaţională internă:
a) relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de: prim ar şi D SP Suceava;
- superior pentru: nu este cazul.
b) relaţii funcţionale: cu toţi salariaţii din aparatul de specialitate al prim arului;
c) relaţii de control: nu.
d) relaţii de reprezentare: nu.

2. Sfera relaţională externă:
a) cu autorităţi şi instituţii publice: da
b) cu organizaţii internaţionale: - num ai când se solicită acest lucru în m od expres de către
superiorii ie ra rh ic i;
c) cu persoane ju rid ice private: da.
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