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ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ
ΓΗΜΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.
Σν Μνξθσηηθό Πνιηηηζηηθό Αζιεηηθό θαη Κνηλσληθό Ννκηθό Πξόζσπν ηνπ Γήκνπ
Πνιπγύξνπ, αλαθνηλώλεη όηη ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ
Μαδηθνύ Αζιεηηζκνύ , πεξηόδνπ 2012, ηα νπνία ζα εθηειεζηνύλ κε ηε ζπλεξγαζία ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, πνπ ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό
θαη ζπγθεθξηκέλα έμη (6) ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξόλνπ θαη κε σξνκίζζηα απνδεκίσζε.
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:
Αίηεζε
Βηνγξαθηθό ζεκείσκα
Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη ν αηηώλ είλαη άλεξγνο θαη όηη ηα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε θαη ζην βηνγξαθηθό ζεκείσκα είλαη αιεζή.
Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 πεξί κε θαηαδίθεο
Δπηθπξσκέλε θσηνηππία πηπρίνπ
Δπηθπξσκέλε θσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο
Βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ πεξί κόληκεο θαηνηθίαο.
Έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ πξνϋπεξεζία, όπσο Βεβαίσζε ή άιια απνδεηθηηθά
ζηνηρεία ηνπ θύξηνπ θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ε βεβαηώζεηο ή άιια απνδεηθηηθά
ζηνηρεία θνξνινγηθνύ ραξαθηήξα ή πηζηνπνηεηηθά πξνϋπεξεζίαο ζεσξεκέλα από ηελ
Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο θαη
Γηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη
ηα νπνία απνηέιεζαλ θξηηήξην επηινγήο.
Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ :Καζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο
Αξηζκόο:6
ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: Πηπρηνύρνο Φπζηθήο Αγσγήο. Η κνξηνπνίεζε από ην
νξγαλσηηθό Πιαίζην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ.
ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ :10 Δβδνκάδεο
Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ Αίηεζε ζηα γξαθεία ηνπ Ννκηθνύ
Πξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ, πνιπηερλείνπ 50. Δληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ
πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε
ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζεο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο θαη ζην ρώξν
αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ, εθόζνλ ε αλάξηεζε
ηεο είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο (παξ.10 άξζξν

21Ν.2190/1994).
ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ –ΤΠΟΒΟΛΗΗ ΔΝΣΑΔΩΝ
Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ αλαξηώληαη ζην θαηάζηεκα ηεο νηθείαο ππεξεζίαο,
ζπληαζζόκελνπ πξαθηηθνύ αλάξηεζεο, ππνγξαθόκελνπ από δύν (2) Τπαιιήινπο ηεο
ππεξεζίαο.
Καηά ησλ αλσηέξσλ πηλάθσλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο,
ζην ΑΔΠ. Μέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν δέθα (10)
εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε ηνπο .
Γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξαβόινπ ζην Γεκόζην ηακείν.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.
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