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San Trà, ngày c2 tháng 10 nàm 2019

S: 'I O /TB-UBND

THÔNG BAO
Ye vic hçrp dng lao dng ti các trtr?rng mm non, tiu hçc
thuc UEND qun Son Trà näm h9c 2019-2020
Uy ban nhân dan qun Scm Trà thông báo tuyn hcTp dng lao dng tai các
truàng mâm non, tieu hçc thuOc qun nám hQc 2019-2020 nhu sau:
1. M tirQ'ng và diu kiin däng k tuyn h9'p dông lao dng
a) Diu kin chung
Ngui có dü các diu kin sau day không phân bit dan tOe, nam ncr, thành
phân xã hOi, tin nguông, ton giáo duçc diãng k dr tuyên viên chirc:
- Co quc tjch Vit Nam V Cu trt tai Vit Nam;
- Tr dü 18 tuôi tth len.
- Co don dAng k dir tuyn;
- Co 1' ljch rO rang;
- Co van bang, chung ehi dao tao, chimg clii hanh nghe hoac co nang khieu
k nàng phü hçip vói vj tn vic lam;
- Dü STC khoê d thirc hin Cong vic hoac nhim vii;
- Dáp iirng the diu kin khác theo yêu cu cüa vj, tn ViC lam do don vi sir
nghip cong 1p XaC djnh nhung không duge trái vO'i quy dj.nh cüa pháp luat;
- Nhung nguai sau day khong dugc dang ky dir tuyen vien ehixe: Mat nang
lire hành vi dan sir hoc bj hn chê näng hrc hành vi dânsir; dang bj truy ciru
trách thim hInh sir; dang chap hành bàn an, quyêt dnh ye hinh sir tha TOa an;
dang bj diing bin pháp 1 hành ehInh dua vào Co s& ehua bnh, co sr giáo
diie, trithng giáo duO'ng.
b) Diu kiên ci th:
bi) Giáo viên
non hing IV
- Dáng k tuyn hçip &ng giáo viên
+ CO b,ng tM nghip cao ding su pham mm non fri len;
+ Co trinh dO ngoai ngi bc 1 theo quy djnh tai Thông tu s 01/2014!TTBGDDT ngày 24 tháng 01 nàm 2014 ciia Bô Giáo diic và Dào tao ban hành
Khung nàng lirc ngoai ngt 6 bc ding cho Vit Nam.
+ Co trinh dO tin h9C dat chun k' nàng si'r ding cong ngh thông tin co
bàn theo quy djnh tai Thông tt.r so 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 näm
2014 cüa Bô Thông tin và Truyên thông quy diinh Chuân k5r nàng sir diing cong
ngh thông tin.
+ Co hO khu tai thành ph Dà Nng.
B2) Giáo viên
Dáng k, tuyn hc"p dng giáo viên tku hQc hçrng IV
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- Co bAng t6t nghip di hçc sir ph.m tr len, có chuyên ngành sir pham
phü hcip vói bO mon giáng day;
- Co trinh dO ngoi ngü bc 1 theo quy djnh tai Thông tz s 01/2014/TTBGDDT ngày 24 tháng 01 nàm 2014 ciia BO Giáo dic va Dào tao ban hành
Khung nàng lc ngoai ng& 6 bc dung cho Vit.Nam.
- Co trinh dO tin h9c dat chuAn k5 nãng sir difling cong ngh thông tin co
bàn theo quy djnh tai Thông tu s 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 nàm
2014 cüa Bô Thông tin và Truyên thông quy djnh Chuân k nàng s1r diing cong
ngh thông tin.
A
A
2. Nhu cau
tuyen hp dong:
a) Giáo vien Van hóa tiu hoc: 02
b) Giáo vien MAm non: 01;
3. Thu tic ho so': Ho so dang ky tuyen hgp dong bao gom:
a) Don dàng k dr tuyn.
b) Bàn so yu 1 ljch tr thu.t có xáe nhn cüa co quan có thAm quyn
trong thi h?n 06 tháng, tInh den ngày nOp ho so dir tuyên.
c) Bàn sao các van bAng, chüng chi và kt qua h9c tp theo yêu cAu ciXa vj
frI d%r tuyn. Truäng hcip có van bAng do co so dào tao rnrOc ngoài cap phãi duqc
cOng chüng djch thut sang tieng Vit.
d) Giay chung nhan sue khoe con gia fr sir dimg do co quan y te dii dieu
kin duçic khám sic khóe chüng nhn frong thOi hn 12 tháng theo quy djnh tai
Thông tu s 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 cüa Bô Y th v vic hirOng dn
khám sire khOe.
d) Bàn sao hO khAu thirOng trü duçc Co quan có thAm quyn chirng thirc
(di vOi nhüng ngixOi CO hO khAu thuOng trü tai thãnh ph6 Dà Nng).
H so dirng trong bi c 22 x 32 cm ghi rö ten nguOi nhan, dja chi lien h,
so diçn thoai, email (neu co).
4. Thô'i gian, dja dim np h so'
Th&i gian nôp h so tir ngày 28/10 dn hét ngày 3 1/10/2019 tai PhOng NOi
v1 qun Son Trà.
Dja chi: Trung tam hành chinh qun Son Trà - s 02 thrOng Dông Giang,
qun Son Trà, thânh phô Ba Nkg.
Trên day là thông báo tuyn hçp dApg lao dOng tai các trithng mAm non,
tiêu h9c qun Son Ira nAm h9c 2019-2020.W
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Noinhân:
- Sâ NGi vi,i thành ph6;
- Vn phông UBND qun;
- Phông Giáo dic và Dào to qun;
- Luu: VT, PNV.
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