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 وذلك حسب 2021تعتزم بلدية تستور فتح مناظرة خارجية ياالختبارات النتداب تقني هندسة مدنية بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية تستور بعنوان سنة 
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الوثائق المطلوبة شروط الترشح للمناظرة 
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المترشحين المحرزين على: 
من قبل   مسندةتقني سامي -شهادة  

المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أومن 
قبل المعهد الوطني للعلوم التطبيقية 

والتكنولوجيا، أو شهادة معترف بمعادلتها 
لها. أو شهادة علمية ذات صيغة تقنية من 
المرحلة األولى من التعليم العالي أوشهادة 

معترف بمعادلتها لها أو شهادة تكوينية 
منظرة بالمستوى سالف الذكر، والذين لم 

) سنة 40تتجاوز سنهم أربعين سنة (
ويتم تقدير السن القصوى بداية من تاريخ 
التسجيل بمكتب التشغيل وذلك بالنسبة إلى 

المناظرات المفتوحة خالل الخمس 
سنوات التي تاريخ هذا التسجيل وفي 

صورة عدم تسجيل المترشح في مكتب 
التشغيل يتم تقدير السن القصوى يوم غرة 
جانفي من السنة التي تفتح فيها المناظرة 

يجب على المترشحين المناظرة المشار إليها أعاله تسجيل ترشحاتهم عن 
بعد عبر الموقع االلكتروني المعد للغرض ثم سحب استمارة الترشح 
وإرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار بالبلوغ باسم 

السيد رئيس بلدية تستور و تكون االستمارة مرفقة وجوبا بملف يتضمن 
الوثائق التالية: 

ـ استمارة ترشح يتم تعميرها و سحبها من الموقع االلكتروني 
www.concours.gov.tn   

لبوابة المناظرات العمومية. 
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

ـنسخة مصورة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد األجنبية 
بشهادة معادلة. 

ــ ظرفان خالصان معلوم البريد يحمالن اسم المترشح و عنوانه. 
ـ شهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية  أو شهادة ترسيم بأحد مكاتب 

التشغيل بالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية بصفة طالب شغل لم 
شهر في تاريخ ختم الترشحات أيمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة 

لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني باألمر . 
ـ ال تقبل الملفات التي يتم إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للبلدية 

 .أو الواردة بعد غلق قائمة الترشحات

http://www.concours.gov.tn/�


 


