Наука и образовање

ЛЕСКОВАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДЕ МЕТАЛАЦ”
16000 Лесковац
Димитрија Туцовића бб
тел. 016/234-612

Чистач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), односно да: има основно образовање / први степен
стручне спреме; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар за
конкурс, који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и краћу биографију,
достављају школи потребну документацију;
оверену фотокопију дипломе/сведочанство о
стеченој стручној спреми као доказ да имају
одговарајуће образовање; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци у односу на дан
истека конкурса); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству као доказ да
имају држављанство Републике Србије (не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); уверење из казнене евиденције МУП-а
да нема осуде (не старији од 6 месеци у односу
на дан истека конкурса); доказ о знању српског језика, осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику или су
положили испит из српског језика по програму одговарајуће школске установе. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор у складу са законом. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана
139 Закона у року од 8 дана од дана истека
рока за пријем пријава. Кандидати који буду
испуњавали услове конкурса и изабрани у ужи
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену психофизичких способности за
рад са ученицима коју врши надлежна служба
за запошљавање. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са
листе из претходног става и доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса, на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Достављена документа се
неће враћати. Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара школе, путем
телефона: 016/234-612.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВУКИЦА МИТРОВИЋ”
16000 Лесковац
Масариков трг С-12/1
тел. 016/255-366

Педагошки асистент

на одређено време
за школску 2021/2022. годину,
односно до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђенх у члану 24 Закона о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 и др. закон – даље Закон и
10/2019 и 6/2020) и то: да је држављанин Републике Србије; да има завршен најмање IV степен стручне спреме; да има положен одговарајући ниво обуке у складу са Правилником о
педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”, бр. 87/2019); да поседује
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом (уверење доставља кандидат
пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правне слободе и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, „Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
и др. закони, 10/2019 и 6/2020); да зна српски
језик и језик на којем остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: потписану биографију;
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; сертификат Министарства просвете, науке и технолошког развоја о положеном нивоу обуке за
педагошке асистенте; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о неосуђиваности МУП-а из казнене
евиденције (не старије од 6 месеци). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке ии технолошког развоја и са одштампаним формуларом достављају горе наведену
документацију. Фотокопије морају бити оверене од стране надлежног органа као доказ да
су верне оригиналу (не старије од 6 месеци).
Кандидати који су изабрани у ужи избор биће
упућени на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са комплетном документацијом слати
на адресу ПУ „Вукица Митровић”, Масариков
трг С-12/1, 16000 Лесковац. За ближе информације о конкурсу обратити се Правној служби, на телефон: 016/255-366.

ЛОЗНИЦ А
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ”
15300 Лозница, Веселина Мисите 26
тел. 015/7882-122

Оглас објављен 10.02.2021. године, у публикацији „Послови” број 920, поништава се за радно место: медицинска сестра – васпитач, на
одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана, због повратка одсутне запослене са породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета.

НИШ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Рачунарске науке
на Департману за рачунарске науке,
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор рачунарских наука.

Наставник у звање доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Органска хемија и биохемија
на Департману за хемију,
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор хемијских наука. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања. Кандидати подносе: пријаву, биографију, оверен
препис дипломе о докторату, списак научних
радова са библиографским подацима као и саме
радове (списак радова доставити и у електронском облику, за сваки рад у часопису навести
одговарајући линк) за радно место предвиђено
овим конкурсом. Кандидати за избор у наставничка звања, су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и
предају Образац који се налази на веб-порталу
Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЦАР КОНСТАНТИН”

18000 Ниш, Великотрновска 4

Оглас објављен 21.07.2021. године у публикациији „Послови” исправља се у називу радног
места, тако што уместо: наставник предметне
наставе – наставник српског језика са непуним радним временом – 72%, треба да стоји:
наставник предметне наставе – наставник
српског језика са непуним радним временом –
72%, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, односно до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ВУКИЋЕВИЋ”

18000 Ниш, Ратка Вукићевића 5

Мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 6/2020) и то: да имају одговарајуће
образовање: средње образовање; имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
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