Nemocnice Na Bulovce
Budínova 6712,780 81 Praha
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Nemocnice Na Bulovce
v souladu s vyhláškou ě. 18612009 Sb., o rezidenčníchmístech
vyhlašuje

vÝBĚnovE ŘízENíNa nnzIDENčNíMísTA
rnXaŘSXÉ OgOnY - program č.2 -pro rok 2018
(dotace na celé specializačnívzďěIáváni u vybraných lékařských
oborů)

pediatrie: 2 rezidenčnímísta

Lhůta pro podání přihlášky s přílohami:
do 24,8, 2018 do 14,00 hod. vČetně; Přihlášky doručenépo tomto termínu
nebudou zaŤazeny do qíběrového

řízení.

Obálka musí být oznaČenazPátečni adresou žadatele a nadepsána,,Výběrové
řízenína rezidenčnímísto
2018 - lékařskéobory - Pediatrie'o.

Místo podaní přihlášky:
Nemocnice Na Bulovce, oddělení vzdélávání,Budínova6712, 180 81 Praha
8
ZpŮsob doruČenÍ:poŠtou nebo osobně na oddělení vzdělávání - budova
č. l0 - II§TERNA, 4. patro ,,B,,,
pondělí - čtvrtek od 7.00 - 15.00 hod., v pátek do 14.00 hod.
seznam dokladů:
. přihláška (zde)
. osobní dotazník + fotografie (zde)
' lékařský Posudek o zdravotní zpŮsobilosti k výkonu povolání lékaře (nesmí být starší 3 měsíců)
. výpis z Rejstříku trestů (nesmí trýt starší 3 měsíců)
r neověřenou koPii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti (diplom Vš)
' neověřenou koPii dokladu Potvrzujícího získání specializované způsobilosfi nebo zvláštniodborné
zpťrsobilosti, pokud.i i žadatellka ziskall a
O Potvrzenío zařazení do přísluŠnéhooboru specializačníhovzdělávání
. přehled odborné praxe (viz druhá strana dotaŽníku)
Při nesPlněrrí PoŽadavkŮ na odbornou způsobilost, zdravotnízpůsobilost a bezúhonnost
stanovený chzák.
Č, 6712017 Sb,, kterým se mění zákon č. g5l2004 Sb., o podmintacn
ziskáni a uznávání odborné způsobilosti
a sPecializované zPŮsobilosti k výkonu zdravottrického povolán lékaře,
zubního lékaře a fármaceuta, ve
zněrrí PozdějŠÍch PředPisŮ a v případě předloženíneúplnépřihlášky a
dokladů, bude přihláška z výběrového
íizeni lryřazena.
Termín a místo qýběrového řízení budou uchazečům oznámeny dopisem.

Kritéria pro hodnocení uchazeče:

.
.
.

splnění podmínek pro podání žádosti k ýběrovémlřizeni
osobní předpoklady uchazeče
motivace uchazeče (prokazuje se motivaěním dopisem v osobním dotazníku)

pro hodnoceníjednotlivých dílčíchhodnotících kritériíbude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 aŽ
bodů.

Y Praze dne26.6.2018

í!EME f; $J l *E

Přítohy ke staženína www.bulovka.cz
Příloha 1 -Přihláška (1 strana)
Příloha 2 - Osobní dotazník (3 strany)
Ostatní povinné přílohy jsou uvedeny v Seznamu dokladů
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