ANUNȚ
În vederea efectuării activităților propuse din cadrul proiectului ”Noi produși biocompatibili de tip shagaol și curcuminoidic utilizați
drept adjuvanți în radioterapia cancerului” (CHEMRADIOPROTECT), contract nr.363PED/2020, cod proiect PN-III-P2-2.2-PED-2019-1471,
având perioada de derulare 23.10.2020-22.10.2022 și a respectării clauzelor contractuale ale Proiectului Complex “Contingenta hazardurilor
CBRN si imbunatatirea mijloacelor de securitate nationala – SECURE-NET”, Proiect Component 5 “Sisteme pasive de camuflaj multispectral
bazate pe structuri hibride organic-anorganice cromogen-polimerice – MULTICAM” – contract nr. 70 PCCDI/2018, INCDCP-ICECHIM
București anunță scoaterea la concurs a următorului post:
Nr.
crt.

Denumire

Număr
posturi
vacante

Asistent de cercetare
științifică
în tehnologia substanțelor
organice
(post 1)
1.

1
(Cod COR 214526, normă
întreagă, durată nedeterminată)
Departament Tehnologie Chimică și
Petrochimică Echipa nr. 10 – Coloranți funcționali și
materiale înrudite

Condiţii minime de ocupare
Vechime în
Studii
domeniu

Fără
condiții
de
vechime
in
domeniul
cercetarii.

- Absolvent al unei
facultăți sau
secții/specializări de
inginerie chimică.

Alte condiţii

Data limita
de depunere
a dosarelor

- Cunoștințe de limba engleză (cel puțin nivel de bază
scris, citit, vorbit);
- Cunoștințe de operare pe calculator: editare
documente, prezentări, postere, elaborare grafice.
Constituie avantaje:
24.06.2022
- Masterand sau doctorand în inginerie chimică;
ora 14.00
- Nota la licență/disertație peste 9;
- Participare la manifestări științifice în domeniu.

Probele de concurs constau în analiza dosarului de înscriere la concurs și proba orală (interviu). Data și ora de desfășurare a concursului pot fi
modificate în funcție de numărul candidaților și de disponibilitatea membrilor comisiei.
Data concursului: 29.06.2022 ora 10.00 la sediul INCDCP-ICECHIM București. Salariul de baza brut este 3.796 lei. Rezultatele concursului vor fi
comunicate în termen de 24 de ore de la data susținerii probei de concurs. Contestațiile pot fi depuse la Secretariatul Directorului General în termen de 48 de ore
de la comunicarea rezultatului.
Bibliografie:
- Costin D. Nenitescu, Chimie Organica (Vol. I + II, Editia a VIII-a), Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1980;
- Margareta Avram, Chimie Organica (Vol. I + II, Editia a II-a), Editura Zecasin Bucuresti, 1994;
- Valeria-Marta Gorduza, Corneliu Tarabasanu-Mihaila, Anca Athanasiu, Cristina Pop, Eusebiu-Vlad Gorduza, Tudor Tarabasanu-Mihaila, Coloranti
Organici – Aplicatii Neconventionale, Editura Uni-Press C-68, Bucuresti, 2000.
Conținutul dosarului de înscriere la concurs:
- Cerere - tip de înscriere la concurs, pusă la dispoziție de către Serviciul Resurse Umane. - Chestionarul - tip de evaluare, pus la dispoziție de către
Serviciul Resurse Umane. - Curriculum Vitae, cu data și semnatura. - Acte de studii (copie xerox). - Act de identitate (copie xerox). - Copie-extras de pe
Registrul general de evidență a salariaților cu semnătura și ștampila angajatorului / adeverințe privind activitatea desfășurată / Carnet de muncă (copie
xerox), după caz. - Alte înscrisuri solicitate de legislația sau reglementările în vigoare.
Candidatul admis va prezenta la angajare copii legalizate ale documentelor de studii și vechime în muncă.
Detalii suplimentare la telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane.
DIRECTOR GENERAL
DONI MIHAELA

Afișat la data de
25.05.2022

