ANUNȚ
Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță selecția cadrelor didactice interesate pentru
ocuparea funcțiilor de îndrumare și control vacante din IȘJ Teleorman, prin detașare în interesul
învățământului, în anul școlar 2019-2020:
- inspector școlar pentru istorie și științe socio-umane (0,5 n),
- inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane (0,5 n),
- inspector școlar pentru proiecte educaționale, învățământ particular și alternative
educaționale (0,5)
- inspector școlar pentru minorități (0,5n)*
La selecție pot participa cadre didactice titulare din învățământul preunive rsitar de
stat.

-

Condiții de participare:
cel puțin grad didactic II,
vechime în învățământ de minimum 5 ani,
membru în Corpul Național de Experți în management educațional,
calificativ „Foarte Bine”, în ultimii 5 ani școlari, consecutivi,
recunoaștere la nivel județean pentru activitatea didactică în specialitate,
* aviz pentru minorități etnice.

Candidații interesați vor depune un dosar de candidatură la secretariatul Inspectoratului Școlar
Județean Teleorman, care să cuprindă, în ordine:
1. Cerere de înscriere la selecție (anexa 1),
2. Scrisoare de intenție,
3. Declarație de disponibilitate (anexa 2),
4. Copii conform cu originalul ale actelor de studii,
5. Copii acte de identitate (CI, certficat de căsătorie dacă este cazul de schimbare a numelui),
6. Copii conform cu originalul ale documentelor care atestă obținerea gradelor didactice
7. Adeverință de vechime, în original, eliberată de unitatea de învățmânt angajatoare,
8. Adeverință, în original, eliberată de unitatea de învățământ angajatoare, din care să rezulte
obținerea calificativului anual „Foarte Bine”, în ultimii 5 ani școlari, consecutivi,
9. Adeverință din care să rezulte calitatea de membru al Corpului Național de Experți în
Management Educațional,
10. CV- în format europass,
11. Documente suport pentru CV,
12. Avizul pentru minorități etnice (* numai pentru funcția de inspector școlar pentru minorități
etnice).
Dosarul va cuprinde opis (în două exemplare).

-

Etapele selecției:
evalurea CV-ului;
susținerea unui interviu.

1

Termen de depunere a dosarului la secretariatul IȘJ Teleorman: până cel târziu luni, 07.10.2019, ora
16:00,
Desfășurarea probei de interviu: marți, 8.10.2019, ora 14:00
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Anexa 1

DOAMNA INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL
Subsemnatul/a,_________________________________________________cadru didactic titular
la unitatea de învățământ _____________________________________, localitatea ___________ ,
județul____________________,

specialitatea_______________________________,

grad

didactic______________, membru al Corpului Național de Experți în Mangement Educațional din
anul___________, vă rog să-mi aprobați înscrierea la selecția cadrelor didactice interesate pentru
ocuparea funcției de îndrumare și control ________________________________________________,
prin detașare în interesul învățământului, în anul școlar 2019-202, rămasă neocupată, la
Inspectoratul Școar Județean Teleorman.

DOAMNEI INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TELEORMAN
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Anexa 2

DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE
Subsemnatul/a,______________________________________cadru
la______________________

localitatea

didactic

titular

_______________________________județul

_______________________, prin prezenta îmi declar disponibilitatea pentru a indeplini, în totalitate,
conform prevederilor legale în vigoare, atribuțiile aferente funcției de îndrumare și control
______________________________________, la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.

Data:
Semnătura:
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