CONCURSO PROFESSOR BIBLIOTECÁRIO
– CONCURSO EXTERNO –
1. ABERTURA
Nos termos do artigo 5 da Portaria n.º 192-A/2015, encontra-se aberto o concurso
para os docentes que manifestem interesse para a designação de professores
bibliotecários.
2. PRAZOS DE CANDIDATURA
Até ao próximo dia 3 de agosto de 2017.
3. PRAZOS DE SELEÇÃO E DE PUBLICITAÇÃO DOS RESULTADOS
O júri designado para efetuar a análise e a seleção dos candidatos reunirá entre os dias
4 (quatro) e 10 (dez) de agosto e os resultados serão publicitados até ao dia 15
(quinze) de agosto.
4. REQUISITOS DE ADMISSÃO A CONCURSO
Docentes do quadro de acordo com a legislação prevista no anexo I da Portaria n.º
192-A/2015 de 29 de junho.
5. NÚMERO DE LUGARES PREVISTOS
2 (Dois).
6. CRITÉRIOS DE SELECÇÃO
Serão designados os candidatos que reunindo os requisitos previstos no n.º 4 deste
aviso de abertura, possuam a pontuação mais elevada, de acordo com a fórmula
prevista no n.º 2 do artigo 11.º da Portaria n.º 192-A/2015 de 29 de junho.
7. DOCUMENTAÇÃO DE ENTREGA OBRIGATÓRIA:
a) Requerimento dirigido à Diretora manifestando o interesse no cargo de professor
bibliotecário (c.f. 1. Declaração de Interesse);
b) Preencher o formulário próprio de candidatura (c.f. 2. Formulário de Candidatura)
c) Preencher a ficha de Candidatura ao lugar de Professor Bibliotecário (c.f. 3. Ficha
da Escola de Alpendorada);
d) Cópia dos comprovativos da formação académica ou contínua na área das
bibliotecas escolares, de acordo com o anexo II da Portaria n.º 192-A/2015 de 29
de junho;
e) Cópia do comprovativo da experiência Profissional na área das bibliotecas
escolares.
7. ENTREGA DE DOCUMENTOS
Até às 16 horas do dia 3 de agosto de 2017 nos serviços de administração escolar do
Agrupamento de Escolas de Alpendorada, ou por correio eletrónico para:
concursos.aealpendorada@gmail.com.
8. DIVULGAÇÃO
Afixação na Escola Sede e na página eletrónica do Agrupamento.

Alpendorada, 27 de julho de 2017
A Diretora

1

