Aviso
Procedimento de recrutamento externo de professor bibliotecário
Nos termos e para os efeitos do enunciado nos artigos 8º e seguintes da Portaria nº 192-A/2015, de 29
de junho, informa-se que está aberto 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 13.º do citado diploma legal.
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Enquadramento legal: Portaria nº 192-A/2015, de 29 de junho.
Prazo de apresentação de candidaturas: 24 a 31 de julho p.f.
Prazo de seleção: 1 a 7 de agosto de 2017.
Publicitação dos resultados: 8 de agosto de 2017 na página do agrupamento e em lugar de
estilo na escola sede do agrupamento.
Requisitos gerais de admissão: ser professor de carreira do quadro do ministério da educação
e ciência.
Requisitos específicos: os constantes no artigo 5.º, da Portaria nº 192-A/2015, de 29 de junho .
Indicação do número de lugares a preencher: 1 (um).
Critérios de seleção: os enunciados no art.º 11.º (idem).
Critérios de desempate: os enunciados no 5º do artigo 11.º (id.ibidem)
Motivo de exclusão:
a) Não fazer prova documental do conteúdo da candidatura e/ou não fazer acompanhar da
declaração onde manifesta interesse em desempenhar as funções de professor
bibliotecário devidamente preenchida e assinada (modelo em anexo).
A candidatura será enviada para o seguinte endereço: isabel.lopes@esfa.pt
A composição do júri:
Presidente: Fernando António Rodrigues Espinha, subdiretor;
Vogais: Maria Goreti Tavares, adjunta;
Isabel Lopes, assistente técnica;
Suplente: Vanda Lopes, assistente técnica.

Mangualde, aos 24 de julho de 2017
Diretor

António Agnelo Figueiredo
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