Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenție 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare”

ANUNT SELECTIE EXPERTI TERMEN LUNG
IN CADRUL PROIECTULUI „Retea de formare continua a cadrelor didactice
pentru a utiliza multimedia, instrumentatia virtuala si web 2.0 in aria
curriculara Matematica si stiinte ale naturii (ProWeb)”
POSDRU 1.3/157/S/141587
Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu, in calitate de Partener al contractului
de finantare POSDRU/1.3/157/S/141587, anunta scoaterea la concurs a urmatoarelor
posturi din cadrul echipei de implementare:

Descriere Posturi
1. Denumire post: Expert monitorizare grup ţintă
Tipul: Expert Termen lung – Echipa de implementare
Durata contract: 17 luni
Nr. posturi: 4, respectiv 1 post pentru judeţul Olt, 1 post pentru judeţul Mehedinţi, 1
post pentru judeţul Caraş – Severin şi 1post pentru judeţul Dolj
Cerinte Specifice:
Studii superioare;
Minim 5 ani experienta generala;
Experienta in minim 1 proiect;
Minim 3 ani experienta ca formator;
Min 3 ani experienta in management educational
Atributii principale:
Asigura organizarea logistica a formarii in locatiile din judet, monitorizeaza
activitatile de formare, precum si pe cele pilot din scoli, desfasurate cu grupul tinta
din judet, desfasoara activitati de asigurare a vizibilitatii si de diseminare rezultate
proiect

Dosarul de Candidatura va cuprinde:
1. CV format Europass semnat în original în care să se indice postul pentru care se
candidează
2. Copii dupa diplomele de studii
3. Copii dupa certificate de absolvire alte cursuri
4. Copii C.I.+ Certificat nastere + certificat casatorie
5. Adeverinta de la unităţile de învăţământ angajatoare
6. Adeverinta medicala eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt
pentru ocuparea funcţiei pe care candidează
2. Denumire post: Expert facilitator judeţean
Tipul: Expert Termen lung – Echipa de implementare
Durata contract: 17 luni
Nr. posturi: 5, respectiv 1 post pentru judeţul Olt, 1 post pentru judeţul Mehedinţi, 1
post pentru judeţul Caraş – Severin, 1post pentru judeţul Dolj şi 1 post pentru judeţul
Gorj
Cerinte Specifice:
Studii superioare;
Minim 5 ani experienta generala;
Experienta in minim 1 proiect;
Minim 3 ani experienta ca formator;
Min 3 ani experienta in management educational

Atributii principale:
Realizeaza inscrierea grupului tinta, inregistrarea si organizarea dosarelor de
grup tinta, aplica instrumente pentru studiul de impact, furnizeaza date GT catre
Coordonator IT in vederea realizarii bazei de date, asigura tutoriat pentru activitati de
formare on-line, monitorizeaza activitatile pilot din scoli, desfasurate de grupul tinta
din judet

Dosarul de Candidatura va cuprinde:
1. CV format Europass semnat în original în care să se indice postul pentru care
se candidează
2. Copii dupa diplomele de studii
3. Copii dupa certificate de absolvire alte cursuri
4. Copii C.I.+ Certificat nastere + certificat casatorie
5. Adeverinta de la unităţile de învăţământ angajatoare
6. Adeverinta medicala eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt
pentru ocuparea funcţiei pe care candidează

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele specifice sunt invitate sa-si
depuna dosarul de candidatura la Secretariatul Departamentului de Cercetare
Dezvoltare al Universitatii din str. Republicii, nr. 1, pana la data de 09.06.2014, ora
16,00.
Concursul consta in analiza dosarelor de candidatura .
Rezultatele obtinute de candidati, in urma analizei dosarelor, vor fi comunicate
pana la data de 10.06.2014, la sediul Departamentului de Cercetare Dezvoltare al
Universităţii.
Candidaţii la concurs pot depune contestaţii cu privire la evaluarea dosarului de
candidatură în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor evaluării, Analiza
eventualelor contestaţii va fi realizată de către comisia de contestaţii.

