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na stanowisko: specjalisty w zakresie pediatrii rub psychiatrii
w niepetnym
wymiarze czasu pracy _ O,2S etatu
liczba wolnych etat6w

Wymagane kwalifikacje
psychiatrii:

- jeden

na

stanowisku specjaristy

w zakresie

pediatrii

rub

I prawnych;

3)

4)

ocnym wyrokiem za przestqpstwo Scigane
skarbowe;

e

5)

postqpowanie o przestgpstwo

skarbowe;

6)

na stanowisku specjalisty
7l posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza posiaianie
i
speclatizacji pediatrii
psychiatrii.
Wymagane dokumenty i o6wiadczenia:
1l wniosek o zatrudnienie na stanowisko specjalisty
konkurs,

na ktore przeprowadzony

lub

jest

awodowej,
odpisy dokument6w potwierd zajqcych prawo
danie specjalizacji z zakresu pediatrii tuO

4) zaswiadczenie

o

stanie

zdrowia pozwalajqcym na zatrudnienie na stanowisku
specjalisty, na kt6re jest prowa dzony t<onkuri wyoane przez
lekarza uprawnionego
.
oo przeprowadzenia wstqpnych, okresowych
kontrolnych
bada6 lekarskich
pracownikow, na postawie wynik6w
uwzglgdnieniu tego, 2e na stanowisku

i

ie2eli na podstawie przepis6w prawa Unii Europejskiej przysluguje mu prawo
podjqcia zatrudnienia lub samozatrudnienia nia terytorium
Rzeczypospolitej polskiej
pisach.

elnej zrJolnoSci do czynno6ci prawnycn,
ocnym wyrokiem za przestgpstwo Scigane z
skarbo'we,
przeciwko kandydatowi postgpowanie o

9)

publicznego
danychls
or:

przestgpstwo Scigane z oskar2enia
podpisana zgoda na przetwarzanie
z ustawq dnia 29 sierpnia 1g97 roku o
2015 r. poz.2l3| z po2n. zmianami).

z

'

'

e,

acji zgodnie

(ti
vr'v'
'r' nztt

z
4

Do

zgloszenia kandydat mo2e dolqczyc dokumenty potwierdzajqce dodatkowe
kwalifikacje
i osiqgniqcia.

Dokumenty

data wplywu do
KD-111-2117
Okrggowego

do d
w pio

pok6j Nr 226. Ponadto informujq,

i2 pra
dokumenty kandydatow nie weryfikujq
przesylane drogq teleinformatycznq oraz
nonorowane.
Miejsce i termin przeprowadzenia konkursu: Sqd Okrggowy w piotrkowie
Trybunafskim; dokladna lokalizacja i termin konkursu zostanq wskazane wraz
z ogloszeniem listy osob zakwalifikowanych do ll, a nastqpnie lll etapu konkursu.

Zakres zadari na stanowisku specjalisty w zakresie pediatrii lub
okre6la

psychiatrii
art- 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zelpolach
sqdowych specjalist6w (Dz.U. z 2O,lS roku, poz.141gl.

Rekrutacja bgdzie przebiegala wedtugnastgpuiqcychetap6w:
I etap - wstqpna weryfikacja zgloszen t<anoybitOw pod kqtem spelnienia
wymog6w formalnych przystqpienia do konkursu;
f etap

-

lll etap

-

f

praca pisemna stanowiEca rozwiqzanie wybranego przez kandydata
jednego z dwoch zadan przygotowanych przez komisjg konrursowa;
rozmowa kwalifikacyjna.

Kryteria oceny poszczegolnych etapow konkursu (zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Sprawiedliwo6ci w sprawie konkurs6w na stanowlska kierownika i specjalisty
opiniodawczego zespolu sqdowych specjalist6w Dz.lJ.z2016 roku, poz. 367)
:

I etap - czy zgloszenie kandydata spelnia wymogi formalne okre6lone w S 3
ust.1 cytowanego wy2ejRozporzqdzeniaoraz czy zosialo zlo2one w terminie, ataize
czy kandydat spetnia wymagania okre6lone w ar1. 8 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespolach sqclowych specjalistow;
ff etap - polega na sporzqdzeniu przez kanrCydata pracy pisemnej stanowiqcej
rozwiqzanie wybranego przez kandydata jednego z dwoch za
z
komisjq konkursowq. Zadanie na pracQ pisemnq w konkursie
y
polega na opracowaniu propozycji rozwiqzania problemu doty
z

dopuszczani kandydaci,ktorzy uzyskali co n

lll

etap podczas trzeciego eta
kandydata do wykonywania zadan ria stan
ocenia je
skali O do 10 punkt6w, bio
prawidlowych decyli oraz poprawnego f
wykonywanych na tym stanowlsku.

i

-

w

niezwlocznie ustala kolejno6c kandydat6w
uzyskali co najmniej 16 punktow w irakcie
tapie konkursu. Komisja konkursowa ustala
samE liczbq punkt6w, biorqc pod uwagq
dokumentow dolqczonych do'zglosren.a
ywania pracy na stanowisku, na ktore iest
Lista kandydatow dopuszczonych

do ll etapu konkursu zostanie umieszczona
na stronie internetowej i tiblicy
informacyjnej sqdu okrggowego

wPiotrkowieTryb. nie p62nieini2 na 7 dni przed terminem rozpoczgcia
1 etapu
konkursu.

. Kandydaci przystqpuiEcy do konkursu na stanowisko specjalisty
o okazanie dokumentu potwierdzajqcego tozsamo66 przed rozpoczqciembqoq proszeni
ll i lll etapu
konkursu. Informuiq, iz oferly
zlo2one- po terminie nie bgdq ,o=patry*ane.
Do udzialu w konkursie zaprasza siq osoby niepelnosprawne. W budynku
istniejq

bariery architekton iczne.

