
           

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE ANDRADE, OLEIROS (160489)              

              Escola Básica e Secundária Padre António de Andrade (345970) 

 

 

 

AVISO DE ABERTURA 
 

PROCEDIMENTO INTERNO DE DESIGNAÇÃO DE PROFESSOR BIBLIOTECÁRIO 
 
 

      Nos termos do disposto na Portaria nº 192-A/2015, de 29 de junho, artigos 5.º e 6.º, 

torna-se público que se encontra aberto o procedimento interno de designação de 1 (um) 

professor bibliotecário para o Agrupamento de Escolas Padre António de Andrade, Oleiros. 

      A apresentação de candidaturas para professor bibliotecário decorre de 09 a 16 de 

junho de 2020. 

      Os candidatos devem, cumulativamente, preencher os seguintes requisitos, 

constantes do artigo 5.º da Portaria nº 192-A/2015, de 29 de junho: 

a) Ser docente de carreira de quadro de agrupamento de escolas ou de escola não 

agrupada ou ser docente de carreira nele(a) colocado; 

b) Possuir 4 (quatro) pontos de formação académica ou contínua na área das bibliotecas 

escolares, de acordo com o Anexo II; 

c) Possuir 50 horas de formação académica ou contínua na área das TIC ou certificação de 

competência digitais; 

d) Dispor de experiência profissional na área das bibliotecas escolares; 

e) Manifestar interesse em desempenhar as funções de professor bibliotecário. 

       Para o desempenho das funções de professor bibliotecário será designado o docente 

que, reunindo os requisitos acima previstos, possua a pontuação mais elevada, de acordo 

com o ponto 2 do artigo 11.º da supramencionada Portaria. Em caso de empate no total de 

pontuação, terá preferência o candidato que obtiver maior pontuação, respetivamente, nos 

pontos A, B ou C do ponto 3 do artigo 11.º da mesma Portaria. 

       Os interessados deverão formalizar a candidatura, preenchendo a Declaração de 

Interesse no desempenho da função, disponibilizada em Anexo 1 a este Aviso, 

acompanhada dos documentos comprovativos dos elementos referidos no ponto 3 do 

artigo 11.º, da Portaria nº 192-A/2015, de 29 de junho, e entregue nos Serviços 

Administrativos da escola sede do Agrupamento de Escolas Padre António de Andrade, até 

às 15h do dia 16 de junho de 2020, em envelope fechado, dirigido ao Diretor, devidamente  



 

 

 

identificado e com a indicação “Candidatura a Professor Bibliotecário – Procedimento 

Interno de Designação”. Em alternativa, e atendendo às circunstâncias vigentes decorrentes 

da pandemia pelo COVID-19, aceita-se a possibilidade de a candidatura poder ser enviada 

por correio azul/prioritário, obedecendo às mesmas formalidades e requisitos da entrega 

presencial. 

            A seleção dos candidatos decorrerá a partir do dia 17 de junho de 2020. A análise 

das candidaturas e respetiva documentação é feita por um júri constituído por três 

elementos, presidido pelo Diretor do Agrupamento, tendo por base as pontuações 

previstas no Anexo II e no ponto 3 do artigo 11.º da Portaria nº 192-A/2015, de 29 de 

junho. 

       A lista final dos candidatos será ordenada por ordem decrescente da classificação 

obtida em resultado da aplicação da fórmula prevista nos pontos 2 e 3 do artigo 11.º da 

Portaria em apreço, e será afixada na escola sede do Agrupamento de Escolas Padre 

António de Andrade e publicada na página do mesmo Agrupamento no dia 18 de junho.  

          Serão excluídas as candidaturas: 

- Recebidas fora de prazo; 

- Que não mencionem os elementos de identificação; 

- Que não apresentem os documentos comprovativos; 

- Que não reúnam os requisitos legais, gerais e específicos estabelecidos no 

presente aviso. 

  

 

Oleiros, 9 de junho de 2020. 

 

 

 

                                                                                    O Diretor 

 

                                                           ___________________________________ 

                                                               (Filipe de Jesus Alves Domingues) 

 

                                                       


