STBSG
ANNEXE 3
CONDITIONS GNERALES & SPECIFIQUES DE PARTICIPATION AU CONCOURS

شروط المشاركة في المناظرة
أ -الشروط العامة للمشاركة في كل المناظرة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

-8

أن يكون المترشح تونسي الجنسيّة و متمتّعا بجميع حقوقه المدنيّة.
أن يلتزم المترشح بالعمل في كامل تراب الجمهورية.
أن تتوفر لدى المترشح الشروط األساسية المذكورة في الجدول الخاص بالمناظرة.
ال يمكن الترشح لمن له مستوى علمي أعلى أو أق ّل من المستوى المطلوب حسب الخطة المطلوبة
يترتب عن كل غش أو تصريح مغالط إقصاء المترشح من المناظرة
في صورة إكتشاف غش أو تصريح مغالط بعد اإلنتداب يتم إنهاء عقد الشغل آليا وقبل حلول أجله
يتم إقصاء كل مترشح لم يقدم جميع الوثائق المطلوبة المنصوص عليها بالشروط العامة والخاصة أو قدم معلومات مغلوطة أو وثائق غير صحيحة أو أخفى معلومات
أو وثائق صحيحة
ال يتم إعتماد مطالب الشغل الواردة على الشركة قبل وبعد تاريخ غلق باب الترشحات

ب -الشروط الخاصة للمشاركة في كل المناظرة:
-1
-2
-3
-4

أن يكون المترشح محرزا على المستوى التعليمي المحدد بالجدول
ال يقبل الترشح لمن له مستوى تعليمي أعلى أو أقل من المستوى المحدد
أن ال يتجاوز المترشح السن القصوى المحدد
أن تتوفر في المترشح المؤهالت لممارسة الخطة المترشح لها

ج -الوثائق المطلوبة إلجراء المناظرة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

إستمارة الترشح للمناظرة التي تمت طباعتها عند التسجيل بالمناظرة
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
مضمون من الحالة المدنية لم يمضي على استخراجه أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ فتح باب الترشح
شهادة حضور مدرسية أو نسخة من شهادة الترسيم بمؤسسة تعليمية
 2صور شمسية حديثة العهد
بطاقة عدد  3مستخرجة من سجل السوابق العدلية يتم تسليمها من قبل مصالح وزارة الداخلية لم يمضي على استخراجها أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ فتح باب
الترشح االصل على لحصول ا غاية الى ةالشرط مركز من التوصيل او
شهادة طبية تثبت أنّ المترشح يتمتّع بجميع مؤهالته البدنيّة و مداركه العقليّة و أ ّنه قادر على ممارسة وظائف مهنيّة بالعالقة مع ا ّ
لخطة المتر ّ
شح إليها بكامل أنحاء
الجمهوريّة العمومية الصحة قبل من مسلمة

د -اآلجال واإلجراءات:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12

1

يجب على المترشح للمناظرة الذي تتو ّفر فيه الشروط المطلوبة ال ّنفاذ إلى موقع الواب  www.manwork.tnلتعمير إستمارة مطلب التر ّ
شح األلكتروني للتسجيل
صل آليّا على عدد رتبي للتسجيل بالمناظرة التي إختار إجتيازها
بإحدى الخطط المطلوبة ال غير ويتح ّ
يتعيّن على كل مترشح أن يتثبّت من صحّة البيانات والمعلومات التي تولّى إدراجها باإلستمارة وهو مسؤول عنها مسؤولية تامة ويت ّم إعتمادها لترتيب المترشحين
تفاضليا حسب المعايير المضبوطة في الغرض لكل ّ
خطة على حدة
يتولى المترشح وجوبا طباعة إستمارة الترشح قبل غلق باب الترشحات وتضاف هذه اإلستمارة للملف في صورة قبول ترشحه بصفة ّأولية في هذه المرحلة من
المناظرة
يتم غلق موقع الواب المخصص للمناظرة عند إنتهاء أجل الترشح المحدّد في  10جويلية  2020وال يمكن بعد ذلك النفاذ للموقع للترشح أو لطباعة اإلستمارة
يقع ترتيب المترشحين في هذه المرحلة تفاضليا حسب السن و المستوى الدراسي والحالة المدنية حسب الخطة المعروضة
تتم دعوة المترشحين المتحصلين على المراتب األولى وفقا للمقاييس المذكورة بارسال إستدعاءات فردية حسب العنوان المصرح به لتقديم ملفاتهم والتثبت من صحّتها
ومقارنتها مع البيانات المدرجة باستمارة الترشح إلجراء المناظرة
تتم دعوة المترشحين ذوي أفضل ترتيب حسب ال خطة وذلك في حدود عدد جملي كاف للتناظر وذلك الجتياز اإلختبار الكتابي أو الشفاهي طبقا للتاريخ والمكان
المحددين باإلستدعاء
يتم نشر القائمة اإلسمية للمترشحين المدعوين الجتياز اإلختبار الكتابي على الموقع األلكتروني المذكور أعاله
تتم دعوة الناجحين في اإلختبار الكتابي إلجراء اإلختبار الشفاهي طبقا للتاريخ والمكان المحددين باإلستدعاء
يتم ترتيب الناجحين حسب المعدل العام والنهائي
تتم دعوة الناجحين المتحصلين على المراتب األولى حسب عدد اماكن العمل الشاغرة للقيام باإلجراءات الضرورية لإلنتداب بمقتضى عقود شغل محدّدة المدّة
يتم تعويض المتخلفين بدعوة الناجحين المتحصلين على المراتب الموالية مباشرة حسب عدد أماكن العمل الشاغرة

