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ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE RECRUTAMENTO EXTERNO DE UM PROFESSOR

BIBLIOTECÁRIO

Ao abrigo do disposto no artigo 8 da Portaria n192A/2O15, de 29 de junho,

abre-se procedimento concursal destinado ao recrutamento externo de um professor

bibliotecário para o Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo.

- Requisitos de admissão ao concurso

De acordo com o previsto no artigo 1O da Portarian2192-A/2015, de 29 de

junho, são admitidos ao concurso os candidatos que reúnam cumulativamente as

seguintes condições:

• Sejam docentes de carreira do Ministério da Educação ou das Regiões

Autónomas da Madeira e dos Açores;

• Possuam formação em qualquer uma das áreas previstas no anexo II da

mesma Portaria.

II - Prazo e procedimento de candidatura

As candidaturas decorrerão entre os dias 27 de junho e 8 de julho, devendo a

documentação respetiva ser entregue nos serviços administrativos deste Agrupamento

ou remetida por correio.*

III - Documentação a entregar

Da candidatura deve constar a seguinte documentação:

• Curriculum Vitae

• Comprovativos da formação académica ou da formação contínua na

área das Bibliotecas Escolares;

• Comprovativos da formação em TIC;

• Comprovativos da experiência profissional na área das Bibliotecas

Escolares.
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IV - Critérios de seleção

Os critérios de seleção são os que constam do artigo 11 da Portaria n2192-

A/2015, de 29 de junho.

V - Seleção e divulgação dos resultados

A seleção será feita por um júri constituído para o efeito nos termos do n22 do

artigo 89 da Portaria 192-A/2015, de 29 de junho.

Os resultados serão divulgados, na página eletrónica da escola, no dia 14 de

julho de 2016.

*No dia 8 de julho os serviços administrativos encontram-se encerrados por se tratar

do feriado municipal.

Chaves, 27 de junho de 2016

A Diretora

(Maria Luisa Vieira Ribeiro da Maia Bandeirinha)


