ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARĂ
„PETRU PONI” IAŞI
Aleea Gr. Ghica Vodă, nr. 41 A
Tel. 0232-217.454 ; Fax.0232-211.299

Calendarul desfășurării concursului pentru ocuparea a 2 posturi de

Asistent de cercetare
„Nanotehnologii inovative pe bază de polimeri pentru obținerea de noi materiale avansate”
acronim NAPOLI19, cod proiect PN-III-P1.2-PCCDI-2017-0428
 Data publicării anunțului la sediul Institutului, pe site-ul
https://euraxess.ec.europa.eu/ și http://jobs.ancs.ro/ – 26.10.2018

http://www.icmpp.ro/,

 Dosarele de concurs se vor depune până în data de 26.11.2018, la sediul Institutului, Biroul
personal - Resurse Umane, etaj I, deschis între 10.00-14.00
 Conținutul dosarului de candidatură trebuie să conțină documentele prevăzute de art. 15, alin. (6)
conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
 Probele de concurs constau în analiză dosar (probă eliminatorie), interviu (notare de la 1-10).
Tematică afişată pe site și la sediul ICMPP
 Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare:
• disponibilitate de angajare cu normă întreagă pe o perioadă determinată;
• candidatul să fie absolvent de studii superioare, cel putin cu examen de licență, în
chimie/inginerie chimică/ingineria materialelor; să aibă masterat/să fie înscris la master sau la
doctorat în aceleași domenii
• să fie familiarizat cu tehnicile de sinteză organică, anorganică si/sau macromoleculara, de
purificare compusi chimici și cu metode standard de caracterizare a materialelor (DSC, ATG,
DMA, MS, UV-Vis, XRD, FTIR, microscopie electronică);
• cunoștințele teoretice și experiența în domeniu electrochimiei constituie un avantaj.








Data selecției dosarelor: 27.11.2018.
Data afișării rezultatelor analizei dosarelor pe site-ul Institutului: 28.11.2018, ora 14.00
Interviu : 29.11.2018, ora 12.00, la sediul Institutului
Anunț rezultate probă interviu : 3.12.2018, ora 16.00, pe pagina ICMPP
Contestațiile se depun până la data de 4.12.2018, ora 14.00, la sediul ICMPP
Data afișării rezultatelor după contestații: 4.12.2018, ora 16.00
Afișarea rezultatelor finale pe site-ul institutului: 5.12.2018, ora 12.00

PREZENTUL ANUNŢ A FOST PUBLICAT PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUTULUI –
SECȚIUNEA <<CONCURSURI>> DE SERVICIUL RESURSE UMANE LA DATA DE _26.10.2018_

