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تفاصيل المناظرة

مرجع المناظرة : قرار مؤرخ في 01 جويلية 2020

الهيكل : بلدية الحمامات

العدد المطلوب : 1

الخطة المطلوبة : عون متعاقد صنف "ب يشغل خطة مساعد تقني إختصاص مكانيكوكهرباء السيارات.

عنوان المناظرة : مناظرة خارجية بالملفات واالختبارات الشفاهية وعن طريق التعاقد النتداب عون متعاقد صنف "ب" يشغل خطة
مساعد تقني اختصاص ميكانيك و كهرباء السيارات بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

االختصاص المطلوب : اختصاص مكانيك وكهرباء السيارات.

الشهادة المطلوبة : 1- أن يكون متحصال على شهادة تكوينية في االختصاص المطلوب منظرة بمستوى شهادة البكالوريا.

شهائد أخرى :

مكان العمل : نابل

تاريخ فتح المناظرة : 2020-07-01

تاريخ غلق الترشح على الخط : 2020-07-30

تاريخ غلق المناظرة : 2020-07-31

شروط الترشح : يجب على المترشح:
1- أن يكون متحصال على شهادة تكوينية في االختصاص المطلوب منظرة بمستوى شهادة البكالوريا.

2- أن يكون تونسيا ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية.
3- أن تتوفر في المترشح المؤهالت البدنية والذهنية المطلوبة لممارسة وظائفه بكامل تراب الجمهورية.

4- أال يتجاوز سن المترشح 35 سنة على األكثر في غرة جانفي 2020 مع مراعاة أحكام األمر 1129 
لسنة 1982 المؤرخ في 02/11/1982.

الوثائق المطلوبة : 1- استمارة ترشح (يتم تعميرها وسحبها من الموقع اإللكتروني لبوابة المناظرات العمومية 
(www.concours.gov.tn)

2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية . 
3- سيرة ذاتية تكون مرفوقة بنسخ مجردة لكل الحجج المدعمة للتربصات والخبرة والتكوين االضافي 

في االختصاص المطلوب مكانيك وكهرباء السيارات.
4- نسخة مصورة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة للشهائد األجنبية بشهادة معادلة.

5- بطاقة األعداد األخيرة.
6- ظرفان خالصا معلوم البريد حامالن السم المترشح وعنوانه.

7- شهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة ترسيم بأحد مكاتب التشغيل بالنسبة للمترشح 
الذي تجاوز السن القانونية بصفة طالب الشغل لم يمض على تسلمها أكثر من ثالثة أشهر في تاريخ 

ختم قائمة الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني باألمر.

مكان إيداع الترشح : يجب على المترشح للمناظرة المشار إليها أعاله تسجيل ترشحه عن بعد عبر الموقع االلكتروني المعد للغرض
www.concours.gov.tn ثم سحب استمارة الترشح وارفاقها وجوبا بالوثائق المطلوبة وارسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع

االشعار بالبلوغ أو بواسطة البريد السريع باسم رئيس بلدية الحمامات على العنوان التالي، شارع الحبيب بورقيبة الحمامات 8050 في
ظرف مغلق مع كتابة (مناظرة انتداب وذكر الرتبة واالختصاص).

كل مطلب ترشح ال يرسل عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو يرد على البلدية بعد اآلجال المحددة أو غير مكتمل الوثائق
أعاله يعتبر مرفوضا ويكون ختم البريد حجة على ذلك.

مالحظة: - يجب على المترشح المشاركة في خطة واحدة من المناظرات الخارجية المفتوحة من قبل 
بلدية الحمامات .

- ال تقبل ملفات الترشح التي تحتوي على شهائد علمية تفوق ق المستوي المطلوب
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