Aviso de Abertura

Contratação de Escola – Concurso Externo
Concurso Professor Bibliotecário
2019.2020

Nos termos do disposto na Portaria n.º 192-A/2005, de 29 de junho de 2015, torna-se público
que se encontra aberto a candidatura para o Procedimento Externo de Designação de 1 (um)
Professor Bibliotecário do Agrupamento, pelo prazo de 05 dias úteis, a contar do dia seguinte
ao

da

publicitação

deste

Aviso

na

página

eletrónica

do

Agrupamento

(www.escolasabelheira.com), afixação na Escola Sede do Agrupamento (Escola Básica da
Abelheira, Viana do Castelo) e na página eletrónica da DGAE. Data de início do procedimento
externo: 27.06.2019.

1 - Os requisitos de admissão ao concurso são os fixados nos artigos 10.º e 11.º da Portaria n.º
192-A/2015, de 29 de junho.

2 - A formalização da candidatura é efectuada mediante requerimento, em modelo próprio,
disponibilizado na página eletrónica do Agrupamento (www.escolasabelheira.com) e nos
Serviços Administrativos da Escola Sede do Agrupamento (Escola Básica da Abelheira, Viana
do Castelo), podendo ser entregues, pessoalmente, nos Serviços Administrativos da Escola
Sede, das 9 horas até às 16 horas, ou remetido por correio registado com aviso de receção,
expedido até ao prazo fixado para apresentação das candidaturas.

3 - Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados da documentação que comprove
o constante nos artigos 10.º e 11.º da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho de 2015, sob
pena de exclusão.

4 - O método de selecção é o estipulado no número 6 do artigo 11. º da Portaria n.º 192A/2015, de 29 de junho de 2015.

5 - Enquadramento legal: Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho de 2015 e Código do
Procedimento Administrativo.

6 - Resultado do Procedimento de Designação do Professor Bibliotecário do Agrupamento:
Será elaborada e afixada a lista provisória dos candidatos admitidos e dos candidatos excluídos
a concurso em local apropriado das instalações da Escola Sede e na página eletrónica do
Agrupamento (www.escolasabelheira.com), até ao dia 15 de julho, sendo esta a forma de
notificação dos candidatos.

Agrupamento de Escolas da Abelheira, 27 de junho de 2019

_____________________________________
(José Carlos Maciel Pires de Lima)
Diretor

