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تفاصيل المناظرة

مرجع المناظرة : قرار مؤرخ في 12 جوان 2020

الهيكل : بلدية زالبة

العدد المطلوب : 2

الخطة المطلوبة : كاتب تصرف

عنوان المناظرة : مناظرة خارجية باالختبارات النتداب كاتب تصرف بالسلك االداري المشترك لالدارات العمومية لفائدة بلدية زالبة
بعنوان سنة 2020

االختصاص المطلوب : غير محدد

الشهادة المطلوبة : شهادة البكالوريا

شهائد أخرى :

مكان العمل : كامل تراب الجمهورية

تاريخ فتح المناظرة : 2020-06-30

تاريخ غلق الترشح على الخط : 2020-08-10

تاريخ غلق المناظرة : 2020-08-10

شروط الترشح : - أن ال يتجاوز سن المترشح خمسة وثالثين (35) سنة يوم غرة جانفي من سنة 2020 
- شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها، أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه.

وفي حالة تجاوز السن القانونية يجب على المترشح إرفاق الوثائق المطلوبة بشهادة تثبت إنجازه لخدمات مدنية فعلية أو ترسيمه بأحد
مكاتب التشغيل والعمل المستقل .

الوثائق المطلوبة : ?- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
? - نسخة مجردة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة للشهائد األجنبية بشهادة معادلة .

? - ظرفان خالصان معلوم البريد يحمالن اسم المترشح و عنوانه بكل دقة .
? - شهادة تثبت انجاز خدمات مدنية فعلية او شهادة ترسيم بأحد مكاتب التشغيل بالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية بصفة

طالب لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة (3) أشهر في تاريخ ختم الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى
للمعني باألمر .

www.concours.gov.tn استمارة ترشح يتم تعميرها من قبل المترشح و سحبها من الموقع االلكتروني لبوابة المناظرات العمومية - ?
وإرسالها صحبة الوثائق المشار إليها . 

مكان إيداع الترشح : ترسل ملفات الترشح عن طريق البريد مضمون الوصول مع اإلشعار بالبلوغ باسم السيد رئيس بلدية زالبة في
ظرف مغلق يكتب عليه عبارة " ال يفتح ملف ترشح النتداب كاتب تصرف " على العنوان التالي : بلدية زالبة 5192 – سيدي علوان المهدية

.


