INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT

ANUNŢ DE SELECŢIE A EXPERŢILOR PE TERMEN LUNG
în cadrul proiectului „Şanse egale la educaţie, prin prevenirea şi corectarea
părăsirii timpurii a şcolii”, ID 141904
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt este beneficiarul unei finanţări nerambursabile prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului „Şanse
egale la educaţie, prin prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, ID 141904, în calitate de
Partener 1.
Proiectul „Şanse egale la educaţie, prin prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii” va fi
implementat împreună cu Solicitantul – Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău.
Obiectiv general – Diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii din judeţele Bacău şi Olt prin
elaborarea şi aplicarea de: metode şi instrumente de educaţie remedială de tip „A doua Şansă” pentru 300 de
persoane (care au părăsit timpuriu şcoala/nu au absolvit învăţământul obligatoriu, reintegrate în educaţia
obligatorie de 8 clase) şi măsuri de educaţie preventivă adresate unui număr de 210 elevi aflaţi în situaţie de risc
de părăsire timpurie a şcolii primare sau gimnaziale.
În vederea completării echipei de management și a echipei de implementare a proiectului, anunţăm că
în perioada 26 septembrie – 4 octombrie 2014, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt organizează selecţia
următoarelor categorii de experţi:






Asistent consilier juridic:
o

Atribuții: asigură sprijin responsabilului juridic în activitatile de natura juridica ale P1; ofera
consiliere juridica membrilor echipei P1.

o

Cerinte: Studii superioare de specialitate, consilier juridic definitiv; membru al asociatiei
profesionale a consilierilor juridici; experienta de peste 3 ani in domeniul juridic.

Asistent responsabil financiar:
o

Atribuții: asigură managementul financiar al proiectului pentru P1, cu atribuţii în planificarea
financiara, furnizare date specifice monitorizarii financiare, asigura si certifica completitudinea,
corectitudinea si realitatea informatiilor din raportarile financiare P1.

o

Cerinte: Este absolvent de studii superioare profil economic/ tehnic cu experienta de minim 7
ani in managementul financiar

1 expert grup tinta:
o

Atribuții: responsabil de constituirea grupului tinta din partea P1 si mentinerea lui pe tot
parcursul derularii proiectului, asigura identificarea si implementarea modalitatilor de motivare a

Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015, jud. Olt
E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro
Tel: +40 (0)249 410927; Fax: +40 (0)249 412801
www.isjolt.ro

Tel:

Str. General Berthelot, nr. 28-30
sector 1, 010168, București
+40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300
www.edu.ro

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT
grupului tinta sa participe la activitatile proiectului, aplica strategii de constientizare a importantei
educatiei si a necesitatii finalizarii studiilor, realizează şi răspunde de documentaţia necesară
pentru grupul ţintă al P1 (fişe individuale de înscriere, anexe impuse de finanţator cu informaţii
aferente grupului ţintă, etc).
o



Cerinte: studii superioare de lunga durata, experienta profesionala de minim 10 ani, experienta
manageriala de minim 4 ani, experienta in implementarea de proiecte educationale, abilitati de
comunicare si de lucru in echipa, abilitati de operare PC

1 asistent coordonator regional consilieri:
o

Atribuții: asigură spijin în coordonarea şi monitorizarea activităţilor de consiliere din cadrul
proiectului care se defăşoară la nivelul judeţului P1, realizează anexele impuse - aferente
activităţilor experţilor şi activităţilor coordonate.

o

Cerinte: studii superioare psihopedagogice, experienţă profesională min. 5 ani, experienta min.
2 ani în domeniul consilierii educaţionale, experienţă de minim 1 an în managementul
/implementarea de proiecte.

Procedura de selecţie:
(1) Candidaţii vor trimite pe adresa de e-mail proiecte.olt@gmail.com sau vor depune la secretariatul
Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt CV-ul format europass şi scrisoare de intenţie;
(2) Rezultatele evaluării CV-urilor (admis/respins) vor fi transmise fiecărui candidat;
(3) Candidaţii selectaţi în urma evaluării CV-urilor vor depune la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean
Olt, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, Slatina, judeţul Olt, cod poştal 230015 următoarele documente:
 Cerere de înscriere
 Curriculum vitae europass;
 Scrisoare de motivaţie;
 Fotocopie a buletinului/carţii de identitate;
 Acte de studii;
 Portofoliu personal - care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor
de selecţie;
 Declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor personale semnată şi datată (conform
modelului anexat);
 Declaraţie privind disponibilitatea de a participa la întâlnirile de lucru organizate la sediul
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt cu reprezentanţii echipei de implementare a proiectului şi la
sesiunile de formare (inclusiv în weekend).
(4) Afişarea planificării pentru interviu pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt;
(5) Participarea la interviu;
(6) Publicarea rezultatelor finale ale selecţiei pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt.
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Calendarul selecţiei:
Perioada de transmitere electronică/depunere a CV-urilor şi a scrisorilor de intenţie
26 – 30 septembrie 2014, până la ora 16,00
Transmiterea rezultatelor evaluării CV-urilor pe e-mail;
1 octombrie 2014
Afişarea programării pentru interviu
1 octombrie 2014
Interviu
2 octombrie 2014
Depunerea contestațiilor
3 octombrie 2014, până la ora 14,00
Soluționarea contestațiilor
3 octombrie 2014
Afişarea rezultatelor finale
3 - 4 octombrie 2014
Date de contact - e-mail: proiecte.olt@gmail.com
Aplicaţiile neconforme cu cerinţele de mai sus sau transmise pe altă cale, nu vor fi luate în
considerare.
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ANEXA 1

Declaraţie de consimţământ

Subsemnatul/a……….............………............................, identificat/ă cu actul de identitate seria
............,

nr.

...…...............…........,

CNP……..........…………………………

cu

domiciliul

în

localitatea

.......................................................……………., str. .....………………………………............................., nr. ...........,
bl. .................., sc. ............, ap. ............, sectorul/judeţul ............…………....……., declar în mod expres pe
propria răspundere, că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, acestea urmând a fi tratate în
condiţii de confidenţialitate, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în
legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia
naţională prin Legea nr. 506/2004.

Semnătură,

Data: ................................
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