AVISO
1 – Abertura

Faz-se público que se encontra aberto concurso para provimento de um lugar de Professor
Bibliotecário no Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, Lagos, pelo prazo de cinco dias úteis a contar
do dia da divulgação do presente aviso.

2 – Requisitos de Admissão

2.1 – Para efeitos do recrutamento do Professor Bibliotecário, são requisitos cumulativos:

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

b) Possuir 4 pontos de formação académica ou continua das bibliotecas escolares, de acordo com
o II da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho;
c) Possuir 50 horas de formação académica ou contínua na área das TIC ou certificação de
competências digitais;
d) Dispor de experiência profissional na área das bibliotecas escolares;
e) Manifestar interesse em desempenhar em desempenhar as funções de Professor Bibliotecário.

2.2 – Para o desempenho das funções de professor bibliotecário é designado o docente que, reunindo
requisitos no número anterior, possua a pontuação mais elevada, de acordo com o n.º 6 do artigo 11.º
da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho;

3 – Divulgação do procedimento concursal:

3.1 – O concurso será divulgado:
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a) Por afixação em local apropriado na Escola Secundária Júlio Dantas;

b) Na página eletrónica do agrupamento.

4 – Formalização da candidatura:

4.1 – A candidatura é formalizada mediante preenchimento de minuta de manifestação, disponível na
página eletrónica da RBE.

4.2 – O candidato deve juntar documentação comprovativa das declarações prestadas.

4.3 – A candidatura deverá ser enviada, nos cinco dias do procedimento concursal, para o endereço
de correio eletrónico info@aejd.pt (em formato digital).

5 – Legislação aplicável:

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

Lagos, 25 de junho de 2020

José Augusto Lopes
Diretor
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