
  

 

 

 

 

 

 

 

CONCURS DE OCUPARE POSTURI - PROFESOR CONSILIER ŞCOLAR 

 

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ SIBIU, organizează concurs de ocupare a 3 

posturi de profesor consilier şcolar - normă întreagă – perioadă determinată 01.04.2016 - 31.08.2016: 

- 1 post - CJRAE Sibiu / Şcoala Gimnazială Nr. 8 Sibiu 

- 1 post - CJRAE Sibiu / Şcoala Gimnazială “O.Goga” Răşinari 

- 1 post - CJRAE Sibiu / Liceul Tehnologic “N.Teclu” Copşa Mică 

 

Concursul va avea loc pe data de:  
a)  21.03. 2016, proba scrisă  la ora 10,00 

b)  25.03.2016, interviu la ora 10,00 

 

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: 

    -au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi 

domiciliul în România. 

- absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior cu specializarea psihologie 

- să deţină certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică (modul psihopedagogic) - minim 30 credite 

transferabile  

-au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează. 

- îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs. 

- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni 

 

TIPUL PROBELOR DE CONCURS: 

       Probă scrisă    

       Interviu   

 

DOSARUL DE CONCURS 

   Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la dată de  07.03. 2016, ora 16,00 la secretariatul unităţii de 

învăţământ, un dosar care va conţine următoarele documente : 

• opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat); 

• cerere pentru participare la concurs; 

• curriculum vitae; 

• copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate; 

• copie xerox diplomă de licenţă şi foaia matricolă 

• copie xerox după certificatul de absolvire a a programului de formare psihopedagogică 

• adeverinţă  medicală; 

• cazier judiciar/ declaraţie pe proprie răspundere; 

• adeverinţă privind vechimea; 

• alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;  

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete 

 

  BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS :  

• Baban. A.,  (coord) - CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere,  ed. 

Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România, Cluj-Napoca, Cluj-Napoca; 

Dumitru, I., A., 2010) - Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice şi sugestii practice, ed. Polirom, Iaşi; 

• Florea, N., A.,Surlea, C., F., (2006) - Şcoală şi consilierea părinţilor, editura Arves, Craiova ; 

• Lemeni., G., Tărău, A., (2008) - CONSILIERE ŞI ORIENTARE. Ghid de educaţie pentru carieră. ACTIVITĂŢI pentru 

clasele IX-XII/ŞAM, ed. Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România, Cluj-Napoca. 

  Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul  Secretariat  - tel. 0269-247066 
         

       Director,  

Prof.  Purcia Valeria Ecaterina 


