AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OURÉM

AVISO DE ABERTURA
Concurso Externo para Professor Bibliotecário
Nos termos dos artigos 8º a 11º da Portaria nº. 192-A/2015, de 29 de junho, encontra-se
aberto, neste agrupamento, um procedimento externo de designação de professores bibliotecários e
que consiste em seleccionar e designar 1 (um) docente para essas funções.
1- Requisitos:
a. Seja docente de carreira, do Ministério da Educação e Ciência (MEC) e das Regiões Autónomas
da Madeira e dos Açores (RA), que disponha de formação em qualquer das áreas previstas no
Anexo II da presente portaria;
b. Possua 4 (quatro) pontos de formação académica ou contínua na área das bibliotecas
escolares, de acordo com o anexo II da Portaria nº. 192-A/2015 de 29 de junho;
c. Possua 50 horas de formação académica ou contínua na área das TIC ou certificação de
competências digitais;
d. Disponha de experiência profissional na área das bibliotecas escolares;
e. Manifeste interesse em desempenhar as funções de professor bibliotecário.
2- Documentos a entregar: Minuta para Declaração de Interesse; Impressão do Documento para
Sistematização de Pontuações, preenchido de acordo com as informações infra do mesmo e com
o estipulado no Anexo II da referida Portaria; Documentos comprovativos de todas as
informações prestadas.
Nota: Os documentos referidos podem ser obtidos em http://rbe.mec.pt/np4/1979.html.
3- A candidatura é apresentada em envelope fechado nos Serviços Administrativos da escola sede
do Agrupamento (Escola Básica e Secundária de Ourém), durante o horário de funcionamento
(9h30 às 16h30), de 31 de julho até ao dia 10 de agosto de 2018.
4- A seleção dos candidatos será efetuada por um júri nomeado pela Diretora, de acordo com o n.º
2 do artigo 8.º da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho. Os resultados serão publicitados, na
página eletrónica do Agrupamento, até ao dia 14 de agosto de 2018.
5- Para o desempenho das funções será designado o docente que, reunindo os requisitos acima
identificados, possua a pontuação mais elevada, de acordo com o disposto no artigo 11º.

Ourém, 31 de julho de 2018
A Diretora
_______________________

