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THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển viên chức 

Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo 
huyện Châu Phú năm học 2018- 2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú thông báo đến thí sinh kết quả xét 
tuyển, thi tuyển viên chức năm học 2018-2019 và một số nội dung cần luu ý về việc ký 
họp đồng làm việc và tập sự như sau:

1. Thí sinh xem danh sách trúng tuyển vào ngành Giáo dục và Đào tạo Châu Phú 
năm học 2018-2019  kèm theo thông báo này.

2. Thí sinh trúng tuyển phải đến trường đăng ký dự tuyển liên hệ Hiệu trưởng để 
ký họp đồng làm việc và nhận nhiệm vụ trước ngày 01/01/2019. Neu quá thời gian quy 
định người trúng tuyển không đến nhận nhiệm sở và ký họp đồng làm việc thì sẽ bị huỷ 
bỏ kết quả trúng tuyển.

3. Thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học là 6 
tháng; thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở là 9 tháng, 
lương và các khoản phụ cấp được hưởng từ ngày nhận nhiệm vụ.

4. Đối với người trúng tuyển chưa có chứng nhận ngoại ngữ theo quy định cần 
phải học tập (theo cam kết) để đến khi hoàn thành tập sự có đủ điều kiện bổ nhiệm vào 
hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định và được tiếp tục ký kết họp đồng làm việc 
không xác định thời hạn với đơn vị.

Trên đây là thông báo các nội dung quan trọng có liên quan đến thí sinh được trúng 
tuyển, nếu có vấn đề gì chưa rõ liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Phú để được 
giải thích và tư vấn thêm./.
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