
úrazová nemocnice v Brně
Ponávka 13916

602 00 Brn o-Zábrdovice
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Ředite! Úrazové nemocnice v Brně
Ponávka 6, 602 00 Brno

na základě ustanovení 21b zákona 9512004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání odborné zpťrsobilosti a specializované zpťrsobilosti k vlikonu
zdravotnického povolání lékare, zubního léka e a farmaceuta a vyhlášky

č. 186/2009 Sb., o postupu p ivyhlášení v běrového ízení na rezidenční místo,
prťrběhu vyiběrového ízení a základních kritériích vyiběru rezidenta (o rezidenčních

místech)

vyhlašuje

1. KoLo yÝgĚnovÉno Řízeruí rua REztDENčttí tuísro 2022
pro vzdělávání léka sk ch zdravotnick ch pracovník

1. Seznam rezidenčních míst v oborech specializačního vzdělávání
- Anesteziologie a intenzivní medicína - 1 rezidenční místo

2. Lh ta pro podání p ihlášky s p ítohami podle bodu 4. je od. do 8. 9.2022
včetně; prihlášky doručené po tomto termínu nebudou za azeny do v běrového
ízeni,

3. Adresa a zp sob podání p ihlášky:
Poštou:
úrazová nemocnice v Brně
sekretariát náměstka Lpp
p. Mgr. ]Martina Fajtová
Ponávka 6
602 00 Brno

Osobně:
v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hod, sekretariát náměstka LPP, ll.patro,
editelství, v budově Ponávka 6, tel: 545 538 669,

Obálka musí b t opat ená zpáteční adresou uchazeče a označením ,,V běrové
izení: Rezidenční místo 2022 - Anesteziologie a intenzivní medicína - NEOTVÍRAT"

4. Seznam p íloh, které uchazeč p edkládá s p ihláškou:
. vyplněnl osobní dotazník*

. léka skli posudek o zdravotnízpťrsobilosti k vlikonu povolání, kteri nesmí by7t

starší 3 měsícťt**
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vyipis z Rejstríku trestťr nebo v pis z obdobného rejstríkťr, kteq nesmí b t
starší 3 měsícťt**

neově enou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné zpťrsobilosti

potvrzení o za azení do príslušného oboru specializačního vzdělání od 1. 7.2017
p ehled odborné praxe uchazeče

p ílohy jsou spolu s p ihláškou ke stažení na webov ch stránkách www,unbr.cz
) nedokládá uchazeč zaměstnanli u vyhlašovatele

o

*
)

**

5. Kriteria pro hodnocení uchazeč :
A - Povinná kritéria dle vyhl. č. 186/2009, Sb,:

1, odborná zpťrsobilost

2. zdravotní zpťrsobilost

3. bezuhonnost

4. za azení do specializačního vzdělávání od 1 .7 . 2017 v oboru Anesteziologie
a intenzivní medicína

B - Hodnotící kritéria pro osobní pohovor a jejich váha p i hodnocení:

1. motivace uchazeče pro specializačnímu vzdělávání v oboru dotačního
programu 1-5

2. motivace uchazeče ke specializačnímu vzdělávániv ÚN v Brně 1-5

3. dosavadní odborná praxe uchazeče 1-5

4. komunikační schopnosti 1-5

5. znalost cizího jazyka 1-5

Termín v běrového ízení: pondělí 12.9.2O22v Úrazové nemocniciv Brně, místo
a konkrétní čas bude oznámen v pozvánce, kterou obdrží každ uchazeč.

V Brně dne 13. 7.2022

lMUDr. Pavel Piler

Ředitel Úrazové nemocnice v Brně

P ílohy ke stažení v elektronické podobě na www.unbr.cz
Príloha 1 - ť:ihjgshp
P íloha 2 - Qagk ,{otne íh
Ostatní povinné p ílohy jsou vyjmenované v bodu 4. vyhlášky 186/2009 S
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