Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
Anunț privind procesul de selecție al candidaților pentru a participa la programele de
formare profesională organizate în cadrul proiectului cu titlul
„Promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen la nivel naţional în cadrul societăţii
civile şi administraţiei publice locale şi centrale” POSDRU/97/6.3/S/63007

Începând cu luna decembrie 2010, C.N.S.L.R. – Frăția derulează proiectul cu titlul „Promovarea
principiului egalităţii de şanse şi de gen la nivel naţional în cadrul societăţii civile şi administraţiei publice
locale şi centrale” POSDRU/97/6.3/S/63007, în parteneriat cu:
P1 - Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX,
P2 - Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală COLUMNA,
P3 - Federația Sindicatelor din Învățământ SPIRU HARET
P4 - Federația Națională a Sindicatelor din Chimie și Petrochimie LAZAR EDELEANU
P5 - Federația Sindicatelor din Comerț
P6 - Institutul de Educație și Studii Sindicale
P7 - Fundația Dezvoltare în Europa
P8 – Centro Servizio CISL CSC SRL
P9 - Unionservices
Obiectivul general al proiectului constă în promovarea principiului egalității de șanse și de gen în cadrul
societății civile și administrației publice locale și centrale, în vederea eliminării practicilor discriminatorii pe
criterii de gen și a inegalităților structurale dintre femei și bărbați și sprijinirea femeilor pentru creșterea
nivelului abilităților și calificărilor, acces egal la ocuparea și la construirea unei cariere profesionale.
Începand cu data de 15 martie 2012, în cadrul proiectului mai sus menționat, Partenerul 3 Federația
Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” – prin Sindicatul Salariaţilor din Învăţământ Bucureşti şi
Sindicatul Independent al Învăţământului Preuniversitar Timiş – vor demara activitatea de recrutare a
potențialilor participanți la programe de formare profesională gratuite (cursuri în competențe cheie)
în următoarele domenii:

 Comunicare în limbi străine;




Manager resurse umane;
Curs IT (ECDL).

Potențialii candidați își vor putea depune dosarele de candidatură în perioada 15 martie - 15 aprilie , la:
1. SINDICATUL INDEPENDENT AL INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR TIMIS (S.I.I.P. Timiș),
cu sediul în municipiul Timișoara, Str. Dr. Liviu Gabor nr. 4, reprezentat prin președinte prof. Virgil
POPESCU.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
Dosarele de candidatură vor conține următoarele documente:

 Formular de înscriere in grupul țintă, conform instrucțiunii 46
 CV în format Europass completat cu experiența potențialului participant, semnat pe fiecare pagină











Copie act de identitate
Copie după certificatul de naștere
Copie după certificatul de căsătorie - dacă este cazul;
Copie după diploma/certificatul/adeverință de absolvire a ultimei forme de învățământ;
Adeverință medicală
Declarație pe proprie răspundere privind participarea în nume propriu la cursurile organizate
Adeverință de salariat
Nota de informare privind protecția datelor

Observație:
I. Copiile documentelor mai sus amintite vor conține mențiunea „conform cu originalul” precum și
semnătura participantului
Conform deciziei C.N.S.L.R. – Fratia criteriile de selectie sunt urmatoarele:
In selectia potentialilor cursanti se vor respecta urmatoarele criterii:








Pregătire generală minimă pentru înscrierea la cursuri:
o managemet (oricare formă de management aleasă): ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
o ECDL, comunicare, limbi străine: MINIM STUDII MEDII
Încadrare în grupul țintă: FEMEI
Statut pe piata muncii: angajat;
Să fie apt din punct de vedere medical (dovada se va face cu adeverinţă medicală);
Participantul care s-a înscris nu trebuie să mai fi participat la aceeași activitate pe niciun alt proiect
cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

Pentru procurarea modelului de CV precum și a formatelor standard al documentelor care îl însoțesc vă
rugăm să ne contactați la tel:
• 0256.490.257, e-mail: siiptimis@yahoo.com, persoana contact Diana Sarca
Vă mulțumim și vă așteptăm!

