Nr. 69 din 14.04.2017

CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTATE
(TITULARIZARE)

Liceul Teoretic Educational Center
organizează Concurs de ocupare a următoarelor posturi didactice/catedre:
Denumire
Număr
Viabilitate
post / catedră posturi/catedre
Profesor
5
4 ani
învățământ
preșcolar

Număr ore

Disciplina de concurs

Profesor
învățământ
primar

8

4 ani

1N

Profesor
limba engleză
nivel
gimnazial
Profesor
limba engleză
nivel liceal
Profesor
matematică
nivel liceal
Profesor
chimie nivel
liceal

6

4 ani

18

Limba şi literatura română,
Pedagogie preșcolară și
Metodica desfășurării
activităților
instructiv-educative în
grădinița de copii
Limba şi literatura română,
Elemente de pedagogie şcolară
şi Elemente de didactică
generală aplicate disciplinelor
din învăţământul primar
Limba si literatura engleză

1

4 ani

18

Limba si literatura engleză

3

4 ani

18

matematică

1

4 ani

18

chimie

1N

Calendar de organizare și desfășurare a concursului
Etapa
Depunerea dosarelor de concurs
Afișare grafic
de desfășurare a probelor
practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă.
Susținerea inspecțiilor la clasă/ echivalarea cu

Perioada /Data / ora
15-18.05.2017 / 10.00-14.00
Inspecție la clasă/ 19.05.2017
Ora 10.30
22-26.05.2017

inspecțiile de definitivat
Afișarea lista candidaților admiși pentru susținerea
lucrării scrise
Susținerea probei scrise și susținere interviu după
proba scrisă (unde e cazul)
Afișarea rezultatelor (termen de maximum 48 de ore
de la finalizarea probei scrise - În ordine alfabetică)
Depunerea contestațiilor – max 24 ore de la afișare
Afișarea rezultatelor finale (În ordine descrescătoare
pe discipline)
Validarea rezultatelor în CA școala
Repartizarea candidaților

29.05.2017-ora 10.00
13.06.2017
16.06.2017, Ora 10.00
16.06.2017, Ora 14.00-16.00
19.06.2017, Ora 10.00
19. 06.2017, Ora 13.00
20. 06.2017, Ora 8.30

Condiții specifice:
-

Studii superioare în specialitatea postului
Nota la inspecția la clasă minim 9
Nivel de limba engleză minim C2 dovedit prin certificat de competențe lingvistice sau experiență de
predare a disciplinei specifice în limba engleză minim 3 ani școlari, dovedită prin adeverință.
Vechime în învățământ minim 1 an
Vechime până la pensie minim 10 ani
Dosarele de concurs se depun la sediul unității din aleea Capidava nr 3 , Constanta.

Concursul se organizează Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul
preuniversitar conform aprobată prin ORDIN nr. 5625 din 31 august 2012.
Detalii suplimentare la secretariatul școlii tel. 02416477455 sau email office@cambridgeconstanta.ro.

DIRECTOR,
Prof. Nicoleta Grigoraș

