جذب نیروی وظیفه(امریه) برای اشتغال در مناطق محروم استان هرمزگان

استانداری هرمزگان در راستای استفاده از نیروهای متخصص و تحصیلکرده بومی استان در نظر دارد در سال  89تعداد  ۶نفر
لیسانس وظیفه در رشته های حسابداری ،علوم سیاسی ،علوم اجتماعی ،جامعه شناسی ،جغرافیا ،کامپیوتر ،عمران،
برنامه ریزی شهری ،معماری  ،حقوق  ،مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی جهت خدمت درفرمانداری های
میناب،بندرلنگه،جاسک ،پارسیان ،ابوموسی  ،خمیر ،رودان ،حاجی آباد ،سیریک،بستک  ،بشاگرد و بخشداریهای تابعه آن ها از
طریق فراخوان عمومی و مصاحبه علمی پس از طی مراحل گزینش جذب نماید.
شرایط تکمیلی به شرح ذیل می باشد.

ـ تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
ـ تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
ـ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
ـ نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
ـ داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که جذب می شوند .
ـ داوطلب حتماً بومی استان هرمزگان باشد( اولویت با داوطلبانی است که محل تولد آنان محل مورد درخواست می باشد .ضمناً
در صورت عدم ثبت نام نیروهای بومی محل مورد درخواست ،اولویت با نیروهای شهرستان همجوار می باشد).
ـ حداقل معدل برای رشته های فنی  51و برای سایر رشته ها  5۶می باشد.
مسئولیت ناشـی از عدم رعایت دقیق ضوابـط و شرایط اعالم شده در متن آگهـی و یا ارسـال مدارک به صورت ناقص برعهـده
داوطلب خواهد بود و در هرمرحله از مراحل جذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمداطالعات خالف واقع داده و یا فاقد
شرایط مندرج در آگهی است ،از انجام مراحل بعدی محروم می گردد .
ـ داوطلب بایستی حداقل  4ماه تا تاریخ اعزام به خدمت مهلت داشته باشد.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با مراجعه به سایت استانداری هرمزگان به آدرس  ،www.hormozgan.irورود به پایگاه
الکترونیکی استانداری هرمزگان ،بخش تابلو اعالنات و تکمیل فرم ورود اطالعات امریه اقدام به ثبت نام نمایند.
* پس از بررسی الزم با پذیرفته شدگان نهایی جهت تحویل مدارک تماس تلفنی حاصل خواهد شد .
مدارک مورد نیاز:
.5

تصویر برگ اعزام به خدمت نظام وظیفه که دارای تاریخ اعزام (بدون غیبت) باشد.

.۲

تصویر مدرک تحصیلی در رشته های اعالم شده (نامه دانشگاه به حوزه نظام وظیفه)

.۳

تصویر صفحه اول شناسنامه

.4

تصویر کارت ملی(پشت و رو )

.۶

برگ عدم سوء پیشینه کیفری

.7

عکس ۳*4

 ۶قطعه

زمان ثبت نام متعاقبا از طریق سایت اعالم خواهد گردید.

