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                                           THÔNG BÁO  

                      TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HỢP ĐỒNG 

                                       Năm học 2021-2022 
 

Căn cứ vào nhu cầu của nhà trường trong năm học mới 2021-2022, Trường 

THCS Phúc Lợi thông báo tuyển dụng viên chức hợp đồng cụ thể như sau: 

1. Vị trí tuyển dụng 

- Giáo viên giảng dạy môn Địa lý: 01 GV 

- Giáo viên giảng dạy môn Sinh học: 01 GV 

- Giáo viên giảng dạy môn TD: 01 GV 

- Giáo viên giảng dạy môn Tin học: 01 GV 

- Giáo viên giảng dạy môn GDCD: 01 GV 

2. Điều kiện dự tuyển 

- Tốt nghiệp ĐHSP đúng chuyên ngành tuyển dụng  

- Có năng lực sư phạm tốt, có khả năng điều hành và quản lý lớp hiệu quả với mọi 

nhóm đối tượng học sinh. 

- Biết sử dụng máy tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy 

- Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, có phẩm chất đạo đức tốt. 

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm giảng dạy 

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

- Đơn xin việc  

- Sơ yếu lý lịch có thời hạn không quá 03 tháng 

- Bản photo có công chứng các loại văn bằng, chứng chỉ 

- Giấy khám sức khỏe có thời gian từ 6 tháng trở lại đây 

- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh thư và hộ khẩu, giấy xác nhận tạm trú. 

- Giấy xác nhận nhân sự do cơ quan Công an xác nhận có thời hạn 06 tháng gần nhất 

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ 

- Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 15/7/2021 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng trường THCS Phúc Lợi 
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