
 
                                                                                                  

Aviso de Abertura 

Concurso Externo Para Professor(a) Bibliotecário(a) 

 

Nos termos do ponto 1 do artigo 8º da Portaria 192-A/2015, de 29 de junho, encontra-se aberto o concurso 

externo para ocupação de uma vaga para o desempenho de funções de Professor(a) Bibliotecário(a) no 

Agrupamento de Escolas Soares Basto, Oliveira de Azeméis. 

1. Prazo de candidatura:  

De 28 de junho a 7 de julho (8 dias úteis) 

 

2. Requisitos: 

Podem ser opositores ao concurso os docentes de carreira que disponham de formação em qualquer das 

áreas previstas no Anexo II da Portaria nº192-A/2015, de 29 de junho. 

 

3. Documentação requerida: 

Declaração de interesse (documento RBE) 

Documento de sistematização das Pontuações (doc. RBE) devidamente preenchido 

Comprovativos da formação prevista no Anexo II da Portaria nº192-A/2015, de 29 de junho, do 

desempenho do(s) cargo(s) previstos no nº 3 do Artigo 11º ( ponto B) da referida Portaria e do tempo de 

serviço no exercício de funções em equipa(s) de coordenação de bibliotecas escolares de agrupamento de 

escolas ou das escolas não agrupadas (nº 3 do Artigo 11º ( ponto c) da mesma Portaria). 

 

4. Procedimentos: 

Todos os candidatos interessados e que reúnam os requisitos para a ocupação do cargo deverão enviar 

toda a documentação por correio registado, por endereço eletrónico ou, ainda, entregar, em suporte de 

papel, nos serviços administrativos deste agrupamento. 

A não apresentação da documentação comprovativa implicará a exclusão da candidatura. 

Terminado o prazo de candidatura será elaborada a lista de classificação final de acordo com o artigo 11.º 

da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho. 

 

5. Critérios de seleção e de desempate: 

Os critérios de seleção e respetiva pontuação são os que constam nos pontos 2 e 3 do Artigo 11º da 

Portaria nº192-A/2015, de 29 de junho: 

A- Formação em Bibliotecas Escolares; 

B- Cargo de professor(a) bibliotecário(a) ou Coordenação de Bibliotecas Escolares; 

C- Participação em equipas de Bibliotecas Escolares. 



 
 

 

Em situação de empate, tem preferência o candidato que obtiver maior pontuação, de forma sucessiva, 

nos pontos A, B ou C. 

 

6. Duração da designação para a função de Professor(a) Bibliotecário(a) nos termos do presente 

procedimento: 

O exercício da função de professor(a) bibliotecário(a) é anual, podendo ser renovado até três vezes, 

desde que haja interesse do agrupamento de escolas ou escola não agrupada e a concordância expressa 

do(a) docente e, ainda, que este reúna um mínimo de 4 pontos em formação na área das bibliotecas 

escolares, de acordo com o n.º 3 do artigo 11.º. 

O/a docente designado para as funções de professor bibliotecário na sequência do presente 

procedimento será destacado ou requisitado nos termos do ponto 4 ou 5 do artigo 13.º da portaria n.º 

192-A/2015, de 29 de junho. 

 

7. Prazos de Procedimento: 

a) Envio/entrega da documentação referida no ponto 3: de 28 de junho a 07 de julho de 2022, 

inclusive; 

b) Seleção de candidatos: 08 a 11 de julho de 2022; 

c) Publicitação dos resultados: 12 de julho de 2022.                                                                                                                          

 

8. Recurso: 

Nos termos do ponto 7 do artigo 11.º da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho, “da lista final de 

classificação, cabe recurso hierárquico, sem efeito suspensivo, a interpor no prazo de cinco dias úteis a 

contra do dia seguinte à divulgação da lista prevista no n.º 1, para o Diretor-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares (DGEstE)” 

 

 

Oliveira de Azeméis, 27 de junho de 2022 

 

 

A Diretora 
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