بـــالغ
إلنتداب األشخاص المعوقين في القطاع العمومي
في إطار تطبيق أحكام القانون عدد  4لسنة  2102المؤرخ في  22جوان  2102المتعلق بأحكام استثنائية
لإلنتداب في القطاع العمومي ،تعلم وزارة الشؤون اإلجتماعية أنه تم فتح باب اإلنتدابات المباشرة لألشخاص
المعوقين الحاملين لبطاقة ﺇعاقة سارية المفعول بداية من يوم  52مارس  5102وحدد آخر أجل لقبول
الترشحات يوم  52أفريل .5102
فعلى الراغبين في الترشح لهذه المناظرة التسجيل على الموقع اإللكتروني لوزارة الشؤون اإلجتماعية
 www.social tnوﺇرسال ملفات ترشحهم والمتكونة من الوثائق التالية:
 .0ﺇستمارة ترشح بعد سحبها من الموقع االلكتروني لوزارة الشؤون االجتماعية www.social.tn
وتعميرها عن بعد من قبل المترشح.
 .2نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
 .3نسخة من بطاقة اعاقة سارية المفعول وواضحة البيانات.
 .4سيرة ذاتية.
 .5نسخة من الشهادة العلمية المطلوبة حسب شروط الخطة دون سواها مصحوبة بشهادة معادلة
بالنسبة إلى الشهائد األجنبية أو شهادة مدرسية لمن يقل مستواه الدراسي المطلوب عن
الباكالوريا.
 .6شهادة تسجيل بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل تتضمن تاريخ
أول تسجيل ولم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات.
 .7وثيقة تثبت النشاط المهني أو شهادة في األجر بالنسبة للمترشحين الذين يمارسون نشاطا
مهنيا مؤجرا أو نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم العلمية لم يمض على تاريخ تسليمها
أكثر من ثالثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات.
وستتولى اللجنة المكلفة بالنظر في ملفات ﺇنتداب األشخاص المعوقين:
 في مرحلة أولى :ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا لمقياسي سن المترشح وسنة التخرجالموافقة للمستوى العلمي المطلوب للخطة المعروضة
 في مرحلة ثانية :دعوة المترشحين األوائل في حدود  2أضعاف عدد الخطط المعروضة للتناظرإلجراء مقابلة مع اللجنة المختصة مصحوبين بوثائق ﺇضافية تطلبها اللجنة ،عند الضرورة.
كما توجه ملفات الترشح عن طريق البريد المضمون الوصول فقط إلى العنوان التالي:
وزارة الشؤون االجتماعية  52 -شارع باب بنات  0111تونس "اللجنة المكلفة بالنظر في ملفات ﺇنتداب
األشخاص المعوقين في القطاع العمومي" عرض عدد (........مع التنصيص على رقم العرض المبين بجدول
عروض اإلنتداب على الظرف).
مالحظة:
 يمكن الترشح لخطتين ( )12على أقصى تقدير مع وجوب تضمين كل ملف ترشح الوثائق الالزمة. يرفض كل ملف ترشح يصل بعد اآلجال المنصوص عليها بالبالغ ويعتمد ختم البريد كدليل لذلك. تلغى الملفات غير مستوفاة الوثائق أو التي تتضمن تصريحا مغالطا للواقع .ويمكن اإلطالع على عروض االنتداب الخاصة بهذا البالغ بالمواقع اإللكترونية لرئاسة الحكومة
 www.pm.gov.tnووزارة الشؤون االجتماعية  www.social.tnوالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل
المستقل.www.emploi.nat.tn

