
 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  JOÃO DE MEIRA 
 
 

AVISO DE ABERTURA 
 
PROCEDIMENTO CONCURSAL DESTINADO AO RECRUTAMENTO EXTERNO DE 1(UM)                          

PROFESSOR BIBLIOTECÁRIO(M/F) 
 
 
Nos termos dos artigos 8º a 11º da Portaria nº192-A/2015, de 29 de junho, encontra-
se aberto o procedimento concursal destinado ao recrutamento externo de 1 (um) 
professor bibliotecário (M/F), durante o período de 21 de julho a 03 de agosto, 
inclusive. 
 
1 – Podem ser opositores ao concurso os 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 portaria 
supracitada. 
 
2 – Os candidatos devem dirigir requerimento à Diretora do Agrupamento, no qual 
manifestem a sua intenção de concorrer ao concurso externo para o desempenho da 
função de professor bibliotecário, acompanhado de documentos comprovativos dos 
elementos referidos no nº3 do artigo 11º da referida portaria.  
 
3 – Os critérios de seleção e respetiva pontuação são os que constam na Portaria 
nº192-A/2015 de 29 de junho, no nº3 do artigo 11º, a saber: 
 
           A – Formação académica ou contínua; 
           B – Experiência de Coordenação BE; 
           C – Experiência de Equipa BE. 
 
4 – A candidatura deve ser entregue em suporte de papel, nos Serviços Administrativos 
do Agrupamento de Escolas João de Meira, bem como a declaração de manifestação 
de interesse no exercício do cargo de professor bibliotecário, que se encontra 
disponível na página da escola. 
 
5 – A lista de classificação final será elaborada, após a análise das candidaturas por 
parte do júri, e ordenada por ordem decrescente da classificação obtida, em resultado 
da aplicação da fórmula prevista no nº2 e seguintes do artigo 11º. 
 
6 – A lista final será publicitada na página eletrónica do Agrupamento, de 04 até às 18h 
de 05 de agosto. 
 
7 – A ausência de documentação comprovativa implica a anulação da candidatura. 
 

A Diretora 
                                                   Manuela de Jesus Torres Ferreira 


