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تفاصيل المناظرة

مرجع المناظرة : 1/2020

الهيكل : بلدية سيدي بنور

العدد المطلوب : 1

الخطة المطلوبة : تقني

عنوان المناظرة : مناظرة خارجية باإلختبارات

االختصاص المطلوب : هندسة مدنية

الشهادة المطلوبة : شهادة فني سام مسندة من قبل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أو من قبل المعهد الوطني للعلوم
التطبيقية و التكنولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها لها. أو شهادة علمية ذات صيغة تقنية من المرحلة األولى من التعليم العالي أو

شهادة معترف بمعادلتها لها. أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى

شهائد أخرى :

مكان العمل : المنستير

تاريخ فتح المناظرة : 2020-07-01

تاريخ غلق الترشح على الخط : 2020-07-31

تاريخ غلق المناظرة : 2020-09-30

شروط الترشح : - أن يكون المترّشح لم يتجاوز سّن 40 سنة في غّرة جانفي 2020 ما عدا االستثناءات التي نّص عليها األمر عدد 1031
لسنة 2006 المؤّرخ في 13 أفريل 2006.

- أن يكون المترشح متحّصال على شهادة فّني سام مسندة من قبل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أو من قبل المعهد الوطني
للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها لها أو شهادة علمية ذات صيغة تقنية من المرحلة األولى من التعليم العالي

أو شهادة معترف بمعادلتها لها أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى سالف الذكر.

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

2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
3- نسخة مصورة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد األجنبية بشهادة معادلة

4- ظرفان خالصان معلوم البريد يحمالن اسم المترشح و عنوانه.
5- شهادة تثبت انجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة ترسيم بأحد مكاتب التشغيل بالنسبة للمترشح الذي تجاوز السّن القانونية بصفة

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

ال تقبل الملفات التي يتم إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للبلدية أو الواردة بعد غلق قائمة الترشحات

مكان إيداع الترشح : البريد التونسي


