Nemocnice Na Bulovce
Budínova 6712,180 81 Praha

8

Nemocnice Na Bulovce
v souladu s vyhláškou č. 18612009 Sb., o rezidenčníchmístech
vyhlašuje

vÝnĚnovÉ ŘízBNíNa nrzIDENčNívrísra

lnraŘSXB OBORY - program

č. 2

-pro rok 2019

(dotace na celé specializační vzdéláváni u vybraných lékařských oborů)

pediatrie: 2 rezidenčnímísta

Lhůta pro podání přihlášky s přílohami:

do 2" 8. 2019 do 14.00 hod. vČetně; přihlášky doručenépo tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového

íizeni.

Obálka musí blit oznaěena zpáteění adresou žadatele a nadepsána ,,Výběrové řízenína rezidenčnímísto
2019

- lékařskéobory - Pediatrie..,

Místo podaní přihlášky:
Nemocnice Na Bulovce, Oddělení vzděláváni, Budínova 6712, 180 81 Praha 8
ZPŮsob doruČenÍ:poŠtou nebo osobně na Oddělenivzdélávání - budova č. 10 INTERNA, 4. patro
,,B,,,
pondělí - čtvrtek od 7.00 - 15.00 hod., v pátek do 14.00 hod.
seznam dokladů:
. přihláška (zde)
o osobní dotazník + íotografie (zde)
'. lékařský Posudek o zdravotní zpŮsobilosti k výkonu povolání lékaře (nesmí být starší3 měsíců)
výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší 3 měsíců)
o neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti (diplom VŠ)
' neověřenou koPii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosii nebo zvláštniodborné
způsobilosti, pokud ji žadatellka získalla
. Potvrzení o zařazení do příslušnéhooboru specializačníhovzdělávání
. přehled odborné praxe (viz druhá strana dotazníku)
Při nesPlnění PoŽadavkŮ na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovený chzák.
Č. 67l20l7 Sb., kteqým se mění zákon č.9512004 Sb., o podmínkách ziskáni a uznávániodborné
Žpůsobilosti
a sPecializované zPŮsobilosti k výkorru zdravotnického povolán lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve
zněniPozdějŠÍch předpisŮ a v případě předložení neúplnépřihlášky a clokladů, bude přihláška z výběrového

íízenilryřazena,

Termín a místo výběrového řízeníbudou uchazečům oznámeny dopisem.

Kritéria pro hodnocení uchazeče:

.
.
o

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

Pro hodnoceníjednotlivých dílěích hodnotících kritériíbude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 5
bodů.

v

praze dne

- 1 -07-

2019

gr. Jan Kvaček

ředitel

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

NNB

