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AVISO 
Procedimento Concursal 

  Recrutamento Externo de  Professor Bibliotecário 

(Portaria n.º 192-A/2015, de 29/06) 

O Diretor do Agrupamento de Escolas de Montelongo-Fafe informa que se encontra aberto o procedimento 

concursal destinado ao recrutamento externo de 1 (um) professor bibliotecário, nos termos da Portaria n.º 

192-A/2015, de 29 de junho, pelo prazo de 5 (dias) dias úteis a contar do dia 28 de junho de 2022, 

inclusive. 

I. Duração da Designação: 1 (um) ano, podendo ser renovado até 3 (três) vezes. 

II. Local de Trabalho: Bibliotecas do AE de Montelongo, Fafe - 150496. 

III. Conteúdo Funcional: Gestão do conjunto das bibliotecas das escolas do agrupamento, com apoio 
da equipa da biblioteca escolar. 

IV. Requisitos de Admissão: Para as funções de professor bibliotecário, são admitidos os docentes 
que satisfaçam as condições estabelecidas no n.º 1 do artigo 10.º da Portaria 192-A/2015: 

- Sejam docentes de carreira, do Ministério da Educação e Ciência (MEC) e das Regiões Autónomas 

da Madeira e dos Açores (RA), que disponham de formação em qualquer das áreas previstas 

no Anexo II da referida portaria. 

V. Critérios de seleção: Para o desempenho das funções de professor bibliotecário será designado o 
docente que, reunindo os requisitos previstos no número anterior, possua a pontuação mais elevada, de 
acordo com a fórmula prevista no n.º 2 do artigo 11.º da Portaria 192-A/2015: 

A + B + C = total de pontos 

Para cálculo da fórmula, considera-se: 

A: o número de pontos obtidos nos termos previstos no Anexo II da Portaria 192-A/2015; 

B: 3 pontos por cada ano letivo de desempenho no cargo de professor bibliotecário ou coordenador 

de biblioteca escolar, integrada ou não na RBE, elemento das equipas que nas direções de serviços 

regionais de educação desenvolvem funções de apoio às bibliotecas escolares, coordenador 

interconcelhio da RBE ou membro do Gabinete Coordenador da RBE; 

C: 1 ponto por cada ano letivo de exercício de funções em equipa(s) de coordenação de bibliotecas 

escolares dos agrupamentos de escolas ou das escolas não agrupadas. 

VI. Documentação a entregar: Os docentes interessados que reúnam os requisitos de admissão 
deverão entregar, em suporte papel, nos Serviços de Administração Escolar deste AE, a declaração 
de manifestação de interesse, juntamente com a documentação comprovativa da experiência 
profissional e da formação na área das bibliotecas escolares, ou remeter esses documentos por 
correio registado, com aviso de receção, expedido até último dia do prazo fixado para apresentação 
das candidaturas. 

VII. Seleção dos candidatos: Para o efeito, será nomeado um júri pelo Diretor, nos termos do n.º 2 do 
artigo 8.º da referida portaria. A lista final de classificação dos candidatos será publicitada no dia 11 
de julho de 2022, na página eletrónica do Agrupamento (www.aemontelongo.pt). 

VIII. Recurso hierárquico:  Da lista final de classificação cabe recurso hierárquico, sem efeito 
suspensivo, a interpor no prazo de cinco dias úteis a contar do dia seguinte à divulgação da mesma, 
para o Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE). 

 

Fafe, 27 de junho de 2022 
 

O Diretor  

    ____________________________________ 
(Jaime Duarte Costa Silva de Sousa) 
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