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Concurso Externo a Professor(a) Bibliotecário(a) 

 
 
Nos termos do disposto no ponto 1 do artigo 8º e número 1 do artº 5º, da Portaria nº 192-A/2015, de 29 de 
Junho, conjugado com o disposto no ponto 3 do artigo 16º da Portaria nº 756/2009, de 14 de Julho, torna-
se público que se encontra aberto concurso até o dia 15 de Julho, a contar do dia seguinte ao da 
publicação do presente aviso, para dois lugares de Professores(as)  Bibliotecários(as) no Agrupamento de 
Escolas Ordem de Sant´Iago. 
 
1 – Podem ser opositores ao concurso os docentes dos Quadros que disponham de Formação em qualquer 
das áreas previstas no Anexo II da referida Portaria. 
2 – As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento dirigido à Direção Agrupamento de 
Escolas Ordem de Sant´Iago e entregue pessoalmente nos Serviços de Administração Escolar ou 
remetido por correio registado com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado para a 
recepção das candidaturas. 
       2.1 – Os requerimentos de admissão devem ser acompanhados da seguinte documentação, sob pena de 
exclusão: 
a) Curriculum Vitae detalhado, datado, assinado e atualizado, onde constem funções que tem exercido e a 
formação profissional que possui; 
b) Declaração autenticada do serviço de origem, onde conste a categoria, vínculo e tempo de serviço; 
c) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão e do Cartão Fiscal de Contribuinte; 
3 – Os critérios de seleção são os que constam dos pontos 2 a 6 do artigo 11º da referida portaria sendo 
que, em caso de empate, será dada prioridade a quem disponha de mais tempo de experiência profissional 
na área das Bibliotecas Escolares. 
4 - O Júri de selecção será designado pela Directora de acordo com o nº 2 do artigo 8º da mesma portaria. 
5 – Após a análise das candidaturas o Júri elabora e publicita na página electrónica do Agrupamento de 
Escolas Ordem de Sant´Iago  a lista dos candidatos ordenada por ordem decrescente da classificação obtida 
em resultado da aplicação da fórmula prevista na referida portaria. 
6 - Será dado conhecimento por escrito ao candidato classificado em primeiro lugar, que será 
posteriormente designado pelo Director. 
 
Caso não exista recursos hierárquicos - Comunicação à DGRHE do nome do docente que, em resultado do 
procedimento e selecção, exercerá as funções de Professor Bibliotecário. 
 
Setúbal, 3 de julho de 2015 
 
O Diretor do Agrupamento de Escolas Ordem de Sant´Iago 
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(Pedro Miguel Pereira Florêncio) 
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