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Universitatea Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica “I.L.Caragiale”, proiecte nr
TE126/2022 cu finanțare din bugetul de stat, denumirea programului “PN III –
Programul 1- Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare”, tip proiect
-Proiecte pentru stimularea tinerelor echipe independe- cu titlul “Markeri
neurofiziologici ai rezilientei fata de tulburări frecvente de sanatate mintală”,
organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent de cercetarea pentru
nivel de studii masterale pe durata determinata (stabilita conform contractului de
finanțare a proiectului si graficului de realizare a activităților) cu norma parțiala (4h/zi).
Perioada de angajare 1 august 2022-31 iulie 2023. Activitățile și responsabilitățile
corespunzătoare postului include: programarea și implementarea în mediu virtual al
unor spații destinate dezvoltării unei platforme de testare psihologica, participarea la
testarea spațiului și îmbunătățirea calității immersive a interacțiunii, implementarea
designului experimental si al testarii participantilor în cadrul experimentelor, participare
în analiza datelor fiziologice, comportamentele și publicarea/diseminarea rezultatelor.

Condiții de participare la concurs:

- Diploma licenta Computer Science/Informatica
- Experienta in programare UI si animatii Unity Engine
- Flexibilitate în colaborare cu echipa interdisciplinara
- Masterand in arta designului de jocuri sau nivel experientă/educație echivalent

Dosarul de concurs

Pentru participarea la concurs persoanele interesate vor transmite pe adresa de email
miralena.tomescu@unatc.ro, și vor fi depuse în format fizic la registratura UNATC până
la data de 23.07.2022 ora 16:00, următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs (anexata anuntului)

2. copie, conforma cu original, a documentului care atestă identitatea,

3. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor

4. documente care atestă experiența profesională solicitată pentru ocuparea postului,
dacă este cazul,
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5. curriculum vitae în format Europass, datat si semnat pe fiecare pagina in care se va
mentiona proiectul si postul avizat

6. lista lucrărilor publicate, dacă este cazul

7. memoriu jutificativ, semnat pe fiecare pagina prin care candidatul evidentiaza gradul
de indeplinir a criteriilor si conditiilor aferente postului cu documente justificative (in
copie conforma cu originalul)

8. declaratie de disponibilitate privind indeplinirea cerintelor legale de timpul
programului de lucru si perioada de angajare

Selecția dosarelor de concurs din perspectiva îndeplinirii condițiilor specifice de
participare va avea loc în cel mult o zi lucrătoare de la încheierea perioadei de
depunere a dosarelor.

Rezultatele la selecția dosarelor de concurs vor fi afișate în data de 26.07.2022, cu
indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. Contestațiile privind
rezultatele obținute la selecția dosarelor de concurs se pot depune în termen de o zi
lucrătoare de la data afișării rezultatelor, pe adresa de e-mail
miralena.tomescu@unatc.ro.

Contestațiile se soluționează în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere. Doar candidații declarați admiși în urma selecției dosarelor de concurs pot
participa la probele de concurs.

Probele de concurs

1. Evaluarea dosarelor de concurs în raport cu următoarele criterii: - activitatea
științifică/profesională a candidatului - experiența în domeniul postului - eficiența
colaborărilor științifice, în funcție de specificul domeniului candidatului - implicarea
candidatului în proiecte de cercetare-dezvoltare

2. Interviul în cadrul căruia se evaluează capacitatea candidatului de a realiza sarcinile
și activitățile aferente postului, motivația și disponibilitatea candidaților în raport cu
următoarele criterii: - cunoștiințe profesionale - abilități și aptitudini impuse de funcție
- motivația candidatului

Probele concursului se vor desfășura în data de 28.07.2022.
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Locația și modalitatea de desfășurare a acestora, vor fi comunicate participanților în
prealabil. Punctajul final al concursului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor
obținute la probele concursului. Poate fi declarant admis candidatul care a obținut cel
mai mare punctaj final, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar de
7 puncte la fiecare probă de concurs. La punctaje finale egale are prioritate candidatul
care a obținut punctajul cel mai mare la interviu.

Comunicarea și contestarea rezultatelor

Rezultatele concursului vor fi afișate pe pagina oficială de internet a instituției si la
avizierul UNATC în data de 29.07.2022, cu indicarea numărului de înregistrare al
dosarului de concurs. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de e-mail
miralena.tomescu@unatc.ro.

Afișat azi, 18.07.2022
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