____________________________________________
REPUBLIKA

______________________________________________
E SHQIPËRISË

PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË

NJOFTIM
Bazuar në ligjin Nr.97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e
Shqipërisë”, urdhërin e Prokurorit të Përgjithshëm “Për strukturen organike të Prokurorisë pranë
Gjykatës së Apelit Korçë, me qëllim plotësimin e një vëndi vakant në pozicionin:”Kryesekretar/e
në Prokurorinë Pranë Gjykatës së Apelit Korçë” komisioni i pranimit dhe shqyrtimit të
dokumentacionit

Njofton:

1. Fillimin e procedures për konkurim të hapur të kandidatëve për pozicionin “Kryesekretar/e në
Prokurorinë Pranë Gjykatës së Apelit Korçë”.
2. Në zbatim të ligjit Nr.97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e
Shqipërisë”, kandidatët përveҫ kushteve të përgjithshme për t’u pranuar në Shërbimin civil,
kërkohet të jetë diplomuar në Shkenca ekonomike, në nivelin “Master Shkencor” ose të
barasvlefshëm me të, sipas përcaktimeve të legjislacionit të arsimit të lartë dhe të ketë praktikë
profesionale ose çdo lloj përvoje profesionale në ushtrimin e profesionit për një periudhë prej 5
(pesë) vjet kalendarik.
3. Kandidatët që kërkojnë të konkurojnë për pozicionin e lirë të punës “Kryesekretar/e” duhet të
paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:








Kërkesë me shkrim
Curiculun Vitae
Dokument identifikimi
Vërtetim të gjëndjes gjyqësore
Raport mjeko – ligjor
Të mos ketë masë disiplinore të largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas
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ligjit për nëpunësin civil.
Diplomën universitare të nivelit (3+2) dhe listë notash të noterizuar.
Ҫdo dokument tjetër që vërteton praktikat profesionale, formimin profesional, dëshmi
kualifikimi ose specializimi që mund të ketë kryer.
Ҫertifikatë të gjuhës së huaj (nëse ka)
Dëshmi kompjuteri në programet kompjuterike Ms Office -Ëord dhe Exel; dëshmi të
njohurive në programet kompjuterike për menaxhimin financiar:Alpha, Financa 5.

4.Kandidatët kanë të drejtë që kërkesën me shkrim së bashku me dokumentacionin ta dorëzojnë
jo më vonë se data 15.01.2021, ora 16:00.

KOMISIONII PRANIMIT DHE SHQYRTIMT TE DOKUMENTACIONI
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