
C}.l l].ázová n€mocnicé v Brně

Řé.lit€l ÚÉ2ové némocnice v B.ně
Ponávka 6,602 00 Brno

na zákadě ustanoveni§ 21b zákóná 95/2004 sb, o podminlách ziskáVáni
auznáváni odbo.nézpůsoblostiaspeciálzovánézpúsobilostikVýkon!
zdlavotnického povolání ékaře, zubniho ékaře aiama€uta aÝyhášky

č 186/2009 sb , o posiupu pi vyh ášení VýbércVého řizeni na íezidenční mislo,
průběhu Výbérového řizeni a zákládnich krtér ich výběru íezidenia (o rezideičních

mistech)

vyhlašujé

1, KoLo vYBÉRoVÉHo ŘizENl NA REzlDENčNiMisTo 2021

plo vzdělávánl lékaiských zdEvotnických prácovnitů

1, seznam rczidenčnich mí5t v oboréch §péci.li2aéního vzděláváni
_ AnBteziolo§iea inténzivni médicína - 1 rézidénčni misto

2, Lhůlá pro podánipřihlášty s přilohami podlé bodu 4, je od, do 30,7,2021
včetně; přh ášky doru@né po tomto terminu rebudou zaiázeny do výbérového

3, Adrésa a zpúsob podáni přihlášky:

ť]razová nemocnice v Bíně
sekrelariát náměstka Lpp
p. l',19l Madina Fajtová

602 00 Brio

v pracovnich dnech od 7 00 do l5,00 hod. sekretariál náměstka LPP, ll patlo
ředitesivi V budově PonáVka 6 tel:545 538 669

obálka mBi být opatiená zpátečni adreso! uchazeče a označei |m , Výběrové
řizení: Rezidenčn i mislo 2021 Anestez olo9 e a intenzivni medicina - NEoTV RAŤ

4, seznam přiloh, kteé uchazéč Př€dkládá
. vypněnýosobnidotáznik'
. lékai9ký posudek o zdravolni způsob]lost k Výkon! povoláni, který nesmibýt

+;:íi,,.



výpis z Rejstřiku trestú nebovýps z obdobného €jslříků klerý nesmi býl

neověienou kopi dokladu potvu Ujiciho ziskániodborné zpŮsóbilosti

potvízenio zařazeni do přis ušného obofu specializačniho vzdéláni ad 1.7.2017
, přeh ed odborné píaxe Uchaze@

') přilohyisou spolu s přihláškou ke stažení,ra webových stránkách V/W. unbr cz
") nedokládáUchazečzaměstnanýuvyhlašovalele

5. Kritéria pro hodnocéni uchazečú:

A _ Povinná kritéria dlevyhl, č.186/2009, sb,:
1 odborná způsobilóst

2, zdEvoinizpúsobiiost

4, zařazeni do speciaLjzačnihovzdéáVáni od 1, 7 2017 V oboruAnesteziologie
á intenzivni medicina

B- Hodnotící k.itéria plo o9obní pohovoí á jejich váhá piihodnocení;

1. mol Vace uchazeče pío specalizačnim! Vzděláváni v oborU dotačniho

2 -olýace Llhazece le spel,a zacr'al vzoéldvdnl v ÚN v Bíle 1.5

]], dosavadni odborná píaxe Uchaze@ 1,5

1. komunkačni schopnosti 1-5

5. znaostcziho jazyka']_5

T.r,nín výběrového řlzonl budo04.08.2021 ml§to a konkÉtniěas bude oznámén
v pozvánce, ktérou obdržikáždý ucházeč,

V Bmě dne 30 6 2021

Úrazoýa nehocni.e Ý Blné

^,tUDl 
PavelPjler

Ředitelúlazové nemocn cev Brně

kestaženi v elektíonické podobě naV/WUnbícz
1 - eiiiláĚ!3
2 - 0§9b!i_!p!3z!j!
povinné přilohv isou vv]menované v bodu 4, vyh áškV


