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استمـــارة ترشــــــح
إلى مناظرة خارجية بالملفات وباالختبارات

االختصاص / .....................................................مكان العمل .......................................
)ذكر االختصاص ومكان العمل وجوبا حسب عرض الشغل(
رقم بطاقة التعريف الوطنية :
اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــم :
اللقـــــــــــــــــــــــــــــــــب :
الجنــــــــــــــــــــــــــــــــس :
تاريـــــخ ومكــــــان الوالدة :
الحــــــــــالة العــائليــــــــــة :
عـنـــوان اإلقامـــة المعتمــــد
لمــراسـلـة المتــرشـــــــــح :
الشھـــــــــادة العـلميــــــــــة :
اإلختصاص الوارد بالشھادة :
سنـــــــــــــة التخـــــــــــرج :
البريد اإللكتروني )ان وجد( :
رقـــــم الھاتـــف )ضروري(:

إمضــــاء المترشـــــح ) إجباري(
إلتمام اإلجراءات المتعلقة بمطلب ترشحك ھذا ،توضع الوثائق المكونة لملف الترشح في ظرف خاص ،يكتب عليه "مناظرة انتداب لسنة  – 2016اختصاص
) ...............................................ذكر االختصاص حسب عرض الشغل( " ،وإيداعه بمكتب الضبط المركزي للوكالة أو إرساله بواسطة رسالة مضمونة الوصول
إلى العنوان التالي :

"وكالة موانئ وتجھيزات الصيد البحري – ميناء الصيد البحري بحلق الوادي – ص ب  –64تونس " 2060
الوثائق المطلوبة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

استمارة الترشح يتم سحبھا من موقع واب الوكالة  www.apip.nat.tn :وتعميرھا وإمضائھا من قبل المترشح مع وجوب ذكر الخطة المزمع المشاركة
فيھا.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
سيرة ذاتية.
نسخة من الشھادة العلمية مصحوبة بشھادة معادلة بالنسبة إلى الشھادة األجنبية.
نسخة مطابقة لألصل من بطاقة األعداد لسنة التخرج.
شھادة ترسيم بصفة طالب شغل )بالنسبة لحاملي الشھادات العليا( مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل بالنسبة لمن تجاوز سنه  40سنة في تاريخ
 01جانفي  2016تتضمن تاريخ أول تسجيل ،لم يمض على تاريخ تسليمھا أكثر من ثالثة أشھر في تاريخ ختم الترشحات.
نسخة من شھادات الخبرة )نسخة من عقود العمل المبرمة أو كشف حساب باسم المترشح لدى أحد الصناديق االجتماعية تؤيد نشاطا سابقا في االختصاص( إن
وجدت.
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