Nr. înreg. 22374 / 03.06.2019

ANUNȚ
Universitatea de Vest din Timișoara anunță organizarea concursului privind ocuparea
unui post de asistent cercetare, vacant în cadrul proiectului cu codul ESA Contract No.
4000123681/18/I-NB, având titlul "Rock glaciers kinematics in the Carpathians (Romania)” și derulat la
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest
din Timișoara:
I. Perioada angajării, data și locul de desfășurare a concursului:
Perioada angajării: determinată, 01.07.2019 – 30.04.2020
Data și ora la care are loc selecția candidaților: 20.06.2019, ora 14.00
Loc desfășurare concurs: sediul central al Universității de Vest din Timișoara, Bdul. V. Pârvan 4,
300223 Timișoara, sala 137 (Departamentul de Geografie).
II. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs, avizată de directorul de proiect;
b) scrisoare de intenție;
c) copia certificatului de naștere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări relevante pentru postul scos la concurs (licență, master, doctorat);
e) curriculum vitae care să includă și lista lucrărilor publicate sau în curs de publicare, precum și
alte documente justificative care atestă activitatea din CV, datat și semnat;
f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unitățile sanitare abilitate;
g) cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului;
Termenul limită pentru depunerea dosarului de concurs este 18.06.2018, ora 14.00 la
Departamentul Resurse Umane, cam. 151, tel. 0256/592335, Universitatea de Vest din
Timișoara.
III. Condiții de participare la concurs și conditii specifice necesare pentru ocuparea postului
vacant:
- doctorat în domeniul Geografie
- competențe de procesare și analiză a imaginilor satelitare radar;
- competențe de geofizică (ERT, GPR);
- competențe practice în realizarea măsurătorilor topografice și realizarea modelelor numerice
alte terenului (stații totale, sisteme GPR diferențiale, dronă);
- abilităţi de lucru în echipă;
- suport şi asistenţă a echipei de management a proiectului şi celorlalţi membri din proiect în
activităţi specifice proiectului, incluzând planificarea şi organizarea evenimentelor prevăzute în
proiect;
- cunoşterea limbii engleze la nivelul solicitat pentru diseminare ştiinţifică
IV. Probele de concurs:
Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în:
a) analiza CV-ului și a documentelor justificative care să ateste activitatea din CV
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b) analiza scrisorii de intenție a candidatului
c) interviu
Se acordă un punctaj de maxim 100 puncte, astfel: CV – 30 puncte, scrisoare de intenție – 30
puncte, interviu – 40 puncte.
Fiecare probă este eliminatorie.
Ierarhizarea candidaților se va face pe baza puntajului final obținut din însumarea punctajelor
obținute din analiza CV-ului, a scrisorii de intenție și la interviu. Se consideră admis candidatul
care obține cel mai mare punctaj.
V. Calendarul concursului:
- data limită de depunere a dosarului: 18.06.2019
- desfășurarea probelor de concurs: 20.06.2019, ora 14.00
- contestații: 21.06.2019, până la ora 12.00
- afișarea rezultatelor finale: 21.06.2019, ora 15.00
* Nu se admit decât contestații pentru vicii de procedură.
VI. Alte informații privind postul
- postul de asistent de cercetare este subordonat directorului de proiect;
- perioada de probă este de maxim 30 zile conform legii;
- concediul de odihnă și durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului
Muncii-republicat;
- postul are durată determinată: 01.07.2019 – 30.04.2020.

Informații suplimentare se pot obține de la directorul de proiect, dr. Alexandru-Lucian Onaca
(alexandru.onaca@e-uvt.ro).
Director proiect,
Lect. univ. dr. Alexandru-Lucian Onaca
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