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AVISO  

ABERTURA DE CONCURSO 

PROFESSOR BIBLIOTECÁRIO 2017/2018 

 

Concurso externo para recrutamento de Professor Bibliotecário nos termos da Portaria n.º 192-

A/2015, de 29 de junho.  

 

No âmbito do artigo 8.º da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de Junho, torna-se público que está 

aberto o concurso externo para recrutamento de um Professor Bibliotecário nos seguintes termos:  

 

1. O presente concurso rege-se pela lei vigente, nomeadamente pela Portaria 192-A/2015, de 

29 de Junho.  

2. Podem ser opositores ao concurso os docentes dos quadros que disponham de formação 

em qualquer das áreas previstas no anexo II da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de Junho. 

3. O prazo para apresentação das candidaturas decorre entre os dias 21 e 26 de julho de 

2017. 

4. As candidaturas devem ser formalizadas, dentro do prazo, entregues pessoalmente nos 

serviços administrativos da Escola Sede do Agrupamento de Escolas de Vouzela e 

Campia, dentro do horário normal de expediente ou enviadas por correio registado, com 

aviso de receção, expedido até ao prazo fixado, para o seguinte endereço: 

Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia 

Quinta das Regadas 3670-269 Vouzela.  

5. Serão excluídas as candidaturas:  

a. Que não contenham os elementos de identificação;  

b. Que não contenham a declaração de interesse da RBE; 

c. Que não contenham os documentos comprovativos dos elementos referidos no 

ponto 3, do artigo 10º da Portaria n.º 192-A/2015; 

d. Recebidas fora dos prazos estabelecidos;  

e. Por outro meio que não os referidos no ponto 4 deste aviso; 

f. Que não reúnam os requisitos legais estabelecidos na referida portaria. 

6. As situações ou casos omissos serão resolvidos pelo Diretor, respeitando a lei vigente.  

7. Os critérios de seleção e respetivas ponderações são as que constam no artigo 11.º da 

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

8. A seleção de candidatos será efetuada até ao dia 31 de julho de 2017, por um Júri de 3 

elementos designado pelo diretor, segundo o n.º 2 do art. 8.º da mesma Portaria; 

9. A Publicitação dos resultados será feita no dia 1 de agosto de 2017 na página eletrónica 

do Agrupamento. 

 
 

Vouzela, 21 de julho de 2017 

O Diretor 

 

José Alberto Loureiro Pereira 

 


