
 

 

Procedimento Interno de Designação de Professor Bibliotecário  

 

Aviso de Abertura 

 

 Nos termos do disposto na Portaria nº 192-A/2015 de 29 de junho de 2015, torna-se 

público que se encontra aberta a candidatura para o Procedimento Interno de 

Designação de 1 Professor Bibliotecário do Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal 

Machado, até às 23h59m do dia 14 de junho de 2020.  

1 - De acordo como nº 1 do artº 5º da referida portaria, poderão ser designados os 

docentes que, cumulativamente, preencham os seguintes requisitos: 

a) Sejam quadro de escola do agrupamento ou quadro de escola não agrupada ou 

outros docentes dos quadros ali colocados; 

b) Possuam 4 pontos de formação académica ou contínua na área das bibliotecas 

escolares, de acordo com o anexo II do referido diploma; 

c) Possuam 50 horas de formação académica ou contínua na área das TIC ou 

certificação de competências digitais; 

d) Disponham de experiência profissional na área das bibliotecas escolares; 

e) Manifestem interesse em desempenhar as funções de professor bibliotecário. 

2 - A formalização da candidatura é feita mediante envio requerimento, em modelo 

próprio disponibilizado no sítio do Agrupamento na Internet (https://ae-

ginestalmachado.pt/), o qual, depois de preenchido e assinado, deverá ser digitalizado 

e enviado para o endereço de correio eletrónico aedgm@ae-ginestalmachado.pt. 

3 - Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados da documentação que 

comprove o constante no artigo 5º da Portaria nº 192-A/2015 de 29 de junho de 2015, 

sob pena de exclusão.  

4 - O método de seleção é o estipulado no número 2 do artigo 5º da Portaria nº 192-

A/2015 de 29 de junho de 2015;  

5 – Para efeitos do resultado do Procedimento Interno de Designação de 1 Professor 

Bibliotecário do Agrupamento será elaborada e divulgada a lista ordenada dos 

candidatos admitidos e dos candidatos excluídos a concurso no sítio do Agrupamento 
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na Internet, no prazo máximo de 5 dias após a data limite de apresentação das 

candidaturas, sendo esta a forma de notificação dos candidatos. 

 

Santarém, 4 de junho de 2020 

 

 

O Diretor 

António Pina Braz 

 


