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THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp giáo dục
và đào tạo thuộc UBND quận Cẩm Lệnăm học 2018-2019

UBND quận Cẩm Lệ thông báo tuyển lao động hợp đồng tại các đơn vị sự
nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm học 2018-2019 như sau:
I NHU C U TUY N D NG
Nhu c u tuyển dụng hợp đồng lao động: 40 ngư i
1. ậc rung học cơ s : 09 ngư i cụ thể:
a) Giáo viên:
- iáo vi n Lịch sử: 01 ngư i;
- Giáo vi n Mỹ thuật: 01 ngư i;
- Giáo vi n in học: 01 ngư i,;
- Giáo viên iếng Anh: 01 ngư i;
- Giáo viên ổng phụ trách Đội: 01 ngư i;
- Giáo viên Thể dục: 01 ngư i.
b) Nhân viên:
- Nhân vi n Văn thư: 01 ngư i;
- Nhân vi n hư viện: 01 ngư i;
- Nhân viên Thiết bị thí nghiệm: 01 ngư i.
2. ậc iểu học: 31 ngư i cụ thể:
a) Giáo viên
- Giáo viên Văn hóa: 22
- Giáo viên Thể dục: 03
- Giáo viên Tiếng Anh: 02
- Giáo viên Mỹ thuật: 03
b) Nhân viên:
- Nhân vi n hiết bị: 01 ngư i.

II Đ I T
TUY N

NG ĐI U

1 Đ i t ợng đăng
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Đ NG

D

dự tuyển

Ngư i đăng
dự tuyển vào hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp
giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ ph i có đ ti u chuẩn v phẩm ch t; có
chuy n môn nghiệp vụ năng lực theo y u c u c a t ng vị trí dự tuyển có hộ
hẩu tại Đà N ng (tr giáo vi n văn hóa tiểu học).
2 Điều iện
a Đi u iện chung
Ngư i có đ các đi u iện sau đây hông phân biệt dân tộc nam n
thành ph n hội tín ngư ng tôn giáo được đăng dự tuyển:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Đ 18 tuổi tr l n;
- Có đơn đăng

dự tuyển;

- Có l lịch rõ ràng;
- Có văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đáp ứng các đi u iện hác theo y u c u c a vị trí việc làm do đơn vị sự
nghiệp công lập ác định nhưng hông được trái với quy định c a pháp luật;
- Đ sức hoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
- Nh ng ngư i sau đây hông được đăng
dự tuyển hợp đồng lao động:
M t năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị
truy cứu trách nhiệm hình sự; Đang ch p hành b n án quyết định v hình sự c a
òa án; đang bị áp dụng biện pháp ử l hành chính đưa vào cơ s ch a bệnh
cơ s giáo dục trư ng giáo dư ng.
b Đi u iện cụ thể
* Đối với nh ng ngư i đăng
dự tuyển giáo vi n văn hóa gi ng dạy tại
trư ng tiểu học công lập tr n địa bàn quận Cẩm Lệ:
- ốt nghiệp đại học sư phạm giáo dục tiểu học tr l n;
- Chứng chỉ ngoại ng bậc 2;
- Chứng chỉ tin học đúng theo quy định.
Các trư ng hợp hông có hộ hẩu thư ng trú tại thành phố Đà N ng thì
ưu ti n hộ hẩu tại tỉnh Qu ng Nam sau đó đến các tỉnh thành hác.
* Đối với nh ng ngư i đăng

dự tuyển các vị trí giáo vi n thể dục tiếng
2

Anh, mỹ thuật gi ng dạy tại trư ng tiểu học công lập tr n địa bàn quận Cẩm Lệ:
- ốt nghiệp đại học sư phạm tr l n có chuy n ngành phù hợp với vị trí
việc làm đăng dự tuyển tương ứng;
- Chứng chỉ ngoại ng bậc 2. Đối với vị trí việc làm giáo vi n iếng Anh
ph i có chứng chỉ ngoại ng thứ 2 đạt bậc 2 theo quy định tại hông tư
01 2014 Đ ngày 24 tháng 01 năm 2014 c a ộ iáo dục và Đào tạo.
- Chứng chỉ tin học đúng theo quy định.
* Đối với nh ng ngư i đăng
dự tuyển giáo vi n gi ng dạy tại trư ng
trung học cơ s công lập tr n địa bàn quận Cẩm Lệ:
- Tốt nghiệp đại học sư phạm tr l n có chuy n ngành phù hợp với vị trí
việc làm đăng
dự tuyển; nếu tốt nghiệp đại học ngành hác thì ph i có chứng
chỉ nghiệp vụ sư phạm gi ng dạy phổ thông hợp lệ;
- Chứng chỉ ngoại ng bậc 2;
- Có chứng chỉ tin học đúng theo quy định.
* Đối với Nhân vi n thư viện; thiết bị thí nghiệm và văn thư:
- ốt nghiệp trung c p tr l n có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc
làm dự tuyển hoặc chuy n ngành hác có li n quan. Nếu tốt nghiệp trung c p tr
lên chuy n ngành hác ph i có chứng chỉ bồi dư ng iến thức ỹ năng ngh
nghiệp chuy n ngành phù hợp do cơ quan tổ chức có thẩm quy n c p;
- Chứng chỉ ngoại ng bậc 1 (đối với trung c p và bậc 2 (đối với cao
đ ng đại học ;
- Chứng chỉ tin học đúng theo quy định.
3 Thủ tục hồ sơ
a Đơn đăng

dự tuyển hợp đồng lao động;

b
n sơ yếu l lịch tự thuật có ác nhận c a cơ quan có thẩm quy n
trong th i hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c
n sao hợp lệ các văn bằng chứng chỉ và ết qu học tập phù hợp với
bộ môn dự tuyển được cơ quan có thẩm quy n chứng thực. rư ng hợp có văn
bằng do cơ s đào tạo nước ngoài c p ph i được công chứng dịch thuật sang
tiếng Việt;
d i y chứng nhận sức hỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đ đi u
iện được hám sức hỏe chứng nhận theo quy định tại hông tư số
14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 c a ộ Y tế v việc hướng dẫn
hám sức hỏe;
3

đ
n sao hợp lệ i y chứng nhận thuộc đối tượng ưu ti n (nếu có được
cơ quan tổ chức có thẩm quy n chứng thực;
e
n sao hợp lệ hộ hẩu thư ng trú được cơ quan có thẩm quy n chứng
thực (đối với nh ng ngư i có hộ hẩu thư ng trú tại thành phố Đà N ng ;
g

n sao sổ b o hiểm

hội (nếu có ;

Hồ sơ đựng trong bì c 22 32cm ghi rõ địa chỉ li n hệ số điện thoại
email (nếu có .
III H NH THỨC NỘI DUNG TUY N D NG
1 Hình thức hợp đồng
Hợp đồng lao động theo quy định c a ộ Luật Lao động.
2 Hình thức tuyển dụng
uyển dụng hợp đồng lao động thông qua hình thức ét hồ sơ và thực
hiện phỏng v n.
3 Nội dung tuyển dụng: Nh ng nội dung quy định cơ b n v công tác
qu n l và chế độ chính sách có li n quan đối với vi n chức nói chung và
chuyên môn, nghiệp vụ c a vi n chức sự nghiệp giáo dục tương ứng theo c p
học đăng
dự tuyển.
- Luật vi n chức số 58 2010 QH12 ngày 15 11 2010 c a Quốc hội;
- Luật iáo dục ngày 14 6 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số đi u c a
Luật iáo dục ngày 25 11 2009;
ộ
học ;

- Văn b n hợp nh t 03 V HNĐ ngày 22 01 2014 c a ộ trư ng
&Đ v việc an hành Đi u lệ trư ng iểu học (đối với Giáo vi n iểu

- hông tư 12 2011
Đ ngày 28 3 2011 c a ộ trư ng ộ
&Đ ban hành đi u lệ rư ng HCS trư ng HP và trư ng phổ thông có
nhi u c p học (Đối với Giáo viên THCS);
- Nh ng nội dung hác có li n quan đến ngành

&Đ hiện nay.

IV TH I GIAN Đ A ĐI M NHẬN H
1 Thời gian nhận hồ sơ
h i gian nhận hồ sơ: Trong gi làm việc t ngày 11 tháng 01 năm 2019
đến hết ngày 17 tháng 01 năm 2019.
h i gian ét hồ sơ phỏng v n: rong th i hạn 10 ngày làm việc ể t
ngày hết th i hạn tiếp nhận hồ sơ.
2 Địa điểm nhận hồ sơ và trả ết quả
4

Phòng Nội vụ quận Cẩm Lệ số 40 đư ng Ông Ích Đư ng quận Cẩm Lệ
thành phố Đà N ng.
r n đây là thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng tại các đơn vị sự
nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm học 2018-2019./.
Nơi nhận:
- CT, PCT UBND quận;
- an ổ chức QU;
- Phòng
và Đ ;
- VP HĐN và U N quận (đăng tin);
- Lưu: V PNV (Liệu .
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09.01.2019
15:51:11 +07:00

Lê Văn ơn
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