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حعتزم الهيئت العليا املسخقلت لالجصال السمعي والبصشي فخح مناظشة خاسجيت باإلالفاث مشفوعت باختبار شفاهيالهخذاب  02عون خدماث مؤهل ورلك ظبقا لبياهاث الجذول الخالي:

رتبة االنتداب

مركز التعيين

عون خدماث مؤهل

وحدة الوسائل العامت

عدد الخطط المراد

المستوى العلمي المطلوب

تسديدها

تفتح المناظرة للمترشحين المتحصلين على

02

األقل على شهادة ختم التعليم األساسي أو
الذين تابعوا بنجاح السنة الثالثة من التعليم
الثانوي نظام قديم

المؤهالت المهنية المطلوب
-

خبرة في أعمال االستقبال
االنمام بىسائم انعمم
انمكتبيت
متعدد انحرف ونه مهاراث
في انصيانت
رخصت سياقت من انصنف
ب

تاريخ غلق قائمة الترشحات

 24أوث2020

 - 1الشروط العامت للمشاركت:
يفخح باب املشاسكت في هزه املناظشة للمترشحين الزين جخوفش فيهم الششوط الخاليت:

 أن يكون تونسي اجلنسية ومتمتعا حبقوقو املدنية وأن تتوفر فيو املؤىالت املطلوبة للخطة
 ال ميكن أن يتجاوز سن املرتشح  35سنة يف تاريخ فتح املناظرة .ويف صورة جتاوزه للسن القانونية جيب االستظهار بشهادة تثبت إجنازه خلدمات مدنية فعلية بالقطاع العمومي أو شهادة
تسجيل مبكتب التشغيل والعمل املستقل لطرح ىذه اخلدمات يف حدود  5سنوات من سن املرتشح واليت ال ميكن أن تتجاوز  40سنة بتاريخ  01جانفي .2020
 - 2إجراءاث إيداع ملفالترشح:
1

 إسسال ملفاث الترشح في ظشوف مغلقت عن ظشيق البريذ قبل جاسيخ خخم الترشحاث ( 24أوث )2020بواسعت سسالت مضموهت الوصول باسم سئيس الهيئت العليا املسخقلت
لالجصال السمعي والبصشي أو إيذاع ملفاتهم مباششة بمكتب الضبط الكائً ب  19ههج بحيرة البيبان البحيرة .1جووس .1053
 - 3حاالث ؤلاقصاء آلالي للترشحاث:





يشفض كل معلب جششح يشد بعذ جاسيخ خخم قائمت الترشحاث .ويعخمذ خخم البريذ أو مكخب الضبغ املشكضي لخحذيذ قبول امللفاث وغلق قائمت الترشحاث.
ججاوص السن القصوى للترشح.
عذم معابقت املؤهالث املقترحت من حيث املسخوى العلمي املعلوب.
ال يخضمن ملف الترشح سخصت السياقت.

 - 4مكوهاث ملف الترشح:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مطلب ترشح باسم رئيس اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
نسخة من رخصة السياقة.
سرية ذاتية تنص خصوصا على األنشطة املهنية والرتبصات اليت أجنزىا املرتشح مصحوبة وجوبا بالوثائق املدعمة.
نسخة من الشهادة العلمية أو املدرسية املطلوبة.
نسخ من الشهائد التكوينية يف خمتلف االختصاصات املهنية أو املكتبية اإلضافية.
شهادة ترسيم بصفة طالب شغل تكون مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل املستقل ومل ميض على تاريخ تسليمها أكثر من
بالقطاع العمومي وذلك يف صورة جتاوز املرتشح للسن القانونية.

 - 5مقاييس الاهتقاء:
2

 03أشهر أو شهادة تثبت إجناز خدمات مدنية فعلية

اإلارحلت ألاولى:يتم ترتيب املرتشحني حسب املقاييس ا لتالية اليت يتم اثباهتا مبؤيدات:
طريقت الاحتساب

اإلاقياس

العدد ألاقص ى

الخبرة

 30هقطت

إسىاد هقطجين عً كل سىت أقدميت (بصفت مترسم أو متعاقد )
بالقطاع العام أو الخاص في الاستقبال

جكويً أو مهاراث أو خدماث إضافيت

 20هقطت

إسىاد هقطت عً كل سىت أقدميت (بصفت مترسم أو متعاقد) بالقطاع
العام أو الخاص في اختصاااث خدماجيت أخرر
إسىاد هقطت عً كل شهادة جكويييتأو جربص في اختصاااث خدماجيت
أو مكتبيت اضافيت

اإلاجم ـ ـ ــوع

 50هقطت

اإلارحلت الثاهيت :تتم دعوة المترشحين المتحصمين عمى المراتب األولى الجتياز االختبار الشفاهي.
تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضميا عمى النحو التالي:
العدد اإلاسىد للملف بحساب  + % 50العدد اإلاسىد بعىوان الاختبار الشفاهي بحساب % 50
 في صورة التساوي بين المترشحين تعطى األولوية لألكبر سنا.
 يتم حسب الترتيب النهائي قبول المترشح ين األول والثاني قصد االلتحاق نهائيا بالهيئة العميا المستقمة لالتصال السمعي والبصري ويدرج المترشحين
الثالث والرابع ضمن قائمة االنتظار.
3

