الجمهوريــة التونسيــة
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
المركز الوطني لمعموم والتكنولوجيا النووية

إعالن عن مناظرة انتداب

يعتزم المركز الوطني لمعموم والتكنولوجيا النووية فتح امتحان مهني النتداب عدد ( )01عامل من الصنف  4في اختصاص سائق
وعدد ( )02عامل من الصنف  6اختصاص سائق حافمة.

آخر أجل لتقديم الترشحات :يوم  29ديسمبر  2016عن طريق البريد أو التسجيل بمكتب الضبط
تاريخ غمق الترشحات 29 :ديسمبر2016

تجرى اختبارات االمتحان المهني 30 :جانفي  2017واأليام الموالية.
شروط الترشح والمستوى التعميمي والكفاءة المطموبة
عامل صنف :4

 -اختصاص سائق:

تابع مرحمة التعميم االبتدائي وأتم بنجاح

السنة التاسعة من التعميم األساسي أو الثالثة من التعميم الثانوي

الهيكل المكمف باالنتداب ومكان إيداع

رمز الخطة

عدد الخطط المعروضة

رتبة االنتداب

المركز الوطني لمعموم

س001/
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عامل وحدة ثانية الصنف  4اختصاص

ممفات الترشحات

لمتناظر

سياقة

والتكنولوجيا النووية

(نظام قديم) مع رخصة سياقة من الصنف "ب" متحصل عميها
منذ سنتين عمى األقل تحتسب من تاريخ ختم الترشحات.
عامل صنف :6

 -اختصاص سائق حافمة :تابع مرحمة التعميم االبتدائي وأتم

بنجاح السنة التاسعة من التعميم األساسي أو الثالثة من التعميم

المركز الوطني لمعموم

س.ح002/

والتكنولوجيا النووية

02

عامل وحدة ثانية الصنف  6اختصاص
سياقة الحافالت

الثانوي (نظام قديم) مع رخصة سياقة من الصنف "د" متحصل
عميها منذ سنتين عمى األقل تحتسب من تاريخ ختم الترشحات.
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جيب على املرتشحني لالمتحان املهين املشار إليو أعاله تقدمي ترشحاهتم بواسطة الربيد أو الربيد السريع أو إيداعها مباشرة مبكتب الضبط املركزي ،وذلك على العنوان التايل:
المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية ،القطب التكنولوجي  2020سيدي ثابت ،والية أريانة ص.ب .72 .وذلك يف أجل أقصاه يوم  29ديسمرب  ،2016وتكون ملفات
الرتشحات مصحوبة وجوبا بالوثائق التالية:
 )1مطلب الرتشح ينص فيو وجوبا على رمز االمتحان.
 )2نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية.
 )3نسخة من الشهادة املدرسية مع وجوب املصادقة عليها من قبل املندوبية اجلهوية للرتبية املعنية بالنسبة للشهائد املدرسية املسلمة من قبل مؤسسات التعليم الثانوي اخلاص.
 )4نسخة من رخصة السياقة.
 )5ظرفان خالصا معلوم الربيد مضمون الوصول حيمالن عنوان املرتشح.
وال يشرتط أن تكون اإلمضاءات معرفة وأن تكون النسخ املصورة مشهودا مبطابقتها ألصل تلك الوثائق.
وبالنسبة للمرتشح الذي جتاوز السن القانونية ،جيب إرفاق الوثائق سالفة الذكر بشهادة تثبت إجناز خدمات مدنية فعلية أو الرتسيم بصفة طالب شغل من قبل مكتب التشغيل والعمل
املستقل مل ميض على تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر يف تاريخ ختم الرتشحات.
مالحظة :توضع الوثائق املكونة مللف الرتشح يف ظرف خاص ومغلق يكتب عليو اسم االمتحان ورمزه ورقم الملف وترسل إىل املركز الوطين للعلوم والتكنولوجيا النووية ،على العنوان التايل:
املركز الوطين للعلوم والتكنولوجيا النووية ،القطب التكنولوجي  2020سيدي ثابت ،والية أريانة ص.ب.72 .
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الرتشحات احملدد ليوم  29ديسمرب  2016أو ال يتضمن الوثائق املنصوص عليها باجلدول أعاله ويكون ختم الربيد أو تاريخ
التسجيل مبكتب الضبط دليال على معرفة تاريخ اإلرسال أو الوصول.
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