
Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2007 r. syg. I K 11/8/07

Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze w dniu 21 grudnia 2007r. zarządził 
przeprowadzenie naboru w drodze konkursu kandydatów na stanowiska 
asystentów prokuratora.

Osoba  ubiegająca się o stanowisko asystenta prokuratora winna złożyć w 
siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 
65-950 Zielona Góra lub przesłać na wskazany adres z powołaniem się na 
sygnaturę I K.11/8/07 w terminie do 10 stycznia 2008r. następujące dokumenty:

1) wniosek o dopuszczenie do konkursu
2) kwestionariusz osobowy
3) życiorys (własnoręcznie napisany)
4)  urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia  wyższych studiów   w  
Polsce  i  uzyskanie  tytułu  magistra  lub  zagranicznych studiów  uznane  w  
Polsce,
5)  zaświadczenie o odbyciu  stażu  urzędniczego  w  sądzie  lub  w  prokuraturze, 
bądź o zatrudnieniu w prokuraturze jako urzędnik na stanowisku specjalisty 
przez okres co najmniej dwudziestu czterech miesięcy,   albo  dokument 
wskazujący na spełnienie  warunków  do  zwolnienia  od odbywania  stażu 
urzędniczego , określonych  w  przepisach  o  pracownikach  sądów  i  
prokuratury.
6) oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu 
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe
7) trzy zdjęcia

Wolnych miejsc 2

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zielonej 
Górze przy ul. Partyzantów 42 sala konferencyjna (I piętro) w trzech etapach :

- I etap – wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów 
formalnych przystąpienia do konkursu w terminie do 10 stycznia 2008r.

- II etap – mający na celu sprawdzenie :
a) znajomości, w formie pisemnego testu przepisów regulujących ustrój i 
organizację  prokuratury, przepisów prawa karnego materialnego i procesowego, 
jak również wybranych ustaw szczególnych stosowanych w bieżącej pracy 
prokuratury,
b) umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem, w tym korzystania z 
pakietu aplikacji biurowych i programów prawniczych wykorzystywanych w 
resorcie sprawiedliwości – w dniu 22 stycznia 2008r.

- III etap – rozmowa kwalifikacyjna w dniu 5 lutego 2008r.



Szczegółowe zasady konkursu zostały określone Rozporządzeniem ministra 
Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie szczegółowego sposobu i 
trybu przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta prokuratora 
( Dz.U. nr 235, poz.1728)

Formularz kwestionariusza opublikowano na stronie internetowej Prokuratury 
Okręgowej w zielonej Górze www.zielona-gora.po.gov.pl

Prokurator Okręgowy
      Jan Wojtasik

Oferty  przesłane  po  terminie  nie  będą  rozpatrywane  (liczy  się  data  stempla  pocztowego).
Kandydaci  zakwalifikowani  zostaną  powiadomieni  o  terminie  rozmowy  wstępnej.
Oferty  odrzucone  zostaną  zniszczone  komisyjnie.

http://www.zielona-gora.po.gov.pl/

