
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Aviso 

 

Procedimento de recrutamento externo de professor bibliotecário 

 

Nos termos e para os efeitos do enunciado nos artigos 8º e seguintes da Portaria nº 756/2009, de 14 de 

julho, com a nova redação que lhe foi conferida pela Portaria n.º230-A/2013 de 19 de Julho, abre-se o 

procedimento para recrutamento de um professor bibliotecário para exercer funções no Agrupamento de 

Escolas de Mangualde pelo período de 4 anos letivos, de acordo com o enunciado no artigo 12.º do citado 

diploma legal. 

1. Enquadramento legal: Portaria nº 756/2009, com a nova redação que lhe foi conferida pela Portaria 

n.º 230-A/2013 de 19 de julho. 

2. Prazo de apresentação de candidaturas: 12 a 16 de agosto de 2013. 

3. Prazo de seleção: 19 a 20 de agosto de 2013.  

4. Publicitação dos resultados: 21 de Agosto de 2013 na página do agrupamento e em lugar de estilo 

na escola sede do agrupamento. 

5. Requisitos gerais de admissão: ser professor do quadro do ministério da educação e ciência. 

6. Requisitos específicos: os constantes no artigo 5.º, da portaria nº 756, de 14 de julho, com a nova 

redação que lhe é conferida pela Portaria n.º 230-A/2013 de 19 de julho. 

7. Indicação do número de lugares a preencher: 1 (um). 

8. Critérios de seleção: os enunciados no art.º 11.º da Portaria. 

9. Critérios de desempate: os enunciados no 5º do artigo 11.º. 

10. Motivo de exclusão:  

- não entregar a declaração de candidatura inserta na pagina da escola. 

- não  fazer prova documental durante o período de candidatura. 

11. Forma de entrega das candidaturas: 

- Por mail: secretaria@esfa.pt 

- Por correio: Agrupamento de Escolas de Mangualde, Rua Aristides Sousa Mendes, 3534-003. 

12. Este aviso anula o anterior publicado nesta página. 

 

 

Mangualde, aos 8 de agosto de 2013 

 

Subdiretor 

 

 

Fernando António Rodrigues Espinha 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Agrupamento de Escolas de Mangualde * Rua Aristides Sousa Mendes – 3534-003 Mangualde * NIF. 600084248 * 161895 

Telefone 232 620 110 * Fax 232 611 989 * www.escolasdemangualde.pt * geral@esfa.pt 

mailto:secretaria@esfa.pt

