Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel
Rua 25 de abril, 350
4750-531, Lijó
Barcelos
Tel. 253808170 - www.aevt.pt

AVISO DE ABERTURA
CONCURSO EXTERNO PARA PROFESSOR BIBLIOTECÁRIO
(Portaria nº 192-A/2015 de 29 de junho)

Informa-se que, ao abrigo da Portaria nº 192-A/2015, de 29 de junho, se encontra aberto durante
cinco dias úteis, a contar do dia s21 de julho de 2021, um concurso externo para recrutamento de um\a
professor\a bibliotecário\a para o Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel, código 150939, cuja escola sede
se localiza na rua 25 de abril, 350, 4750-531, Lijó, Barcelos.

As candidaturas deverão ser entregues nos Serviços Administrativos do Agrupamento até às 17h00 do
último dia do prazo de concurso.
Data de abertura do
procedimento:
Prazos para a apresentação das
candidaturas:
Os requisitos gerais e específicos
de admissão ao procedimento:
Número de lugares a serem
preenchidos:
Critérios de seleção para o
exercício de funções de professor
bibliotecário:

Documentos a entregar:

21 de julho de 2021
De 21 de julho a 27 de julho de 2021
Serão admitidos a concurso os docentes dos quadros que disponham de formação
académica ou contínua, na área das bibliotecas escolares, nas áreas previstas no
anexo II da Portaria nº 192-A/2015, de 29 de junho.
Um lugar de professor bibliotecário
Os critérios de seleção e respetiva pontuação são os que constam no Art. 11º da
Portaria nº 192-A/2015:
A. Formação académica ou contínua;
B. Experiência de coordenação de BE;
C. Experiência de equipa BE.
A seleção dos candidatos será efetuada por um Júri nomeado nos termos previstos
no Art.º 8º da Portaria nº 192-A/2015, de 29 de junho.
 Minuta de declaração de interesse;

Documento de sistematização das pontuações a atribuir à área da
formação em bibliotecas escolares do candidato ao lugar de professor
bibliotecário.
Documentos
disponíveis
em:
https://www.rbe.mec.pt/np4/60.html ;
 Documentos comprovativos dos elementos referidos na candidatura.
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