AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARTIM DE FREITAS
Ano letivo 2019/2020
CONCURSO PARA RECRUTAMENTO DE UM (1) PROFESSOR BIBLIOTECÁRIO

Nos termos da Portaria nº 192-A/2015, de 29 de junho, torna-se público que se encontra aberto concurso para
recrutamento de um (1) Professor Bibliotecário para exercer funções no Agrupamento de Escolas Martim de
Freitas.

Artigo 1º
Abertura do Concurso

Informa-se todos os interessados de que está aberto o concurso para recrutamento de um professor bibliotecário
do Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas, para preenchimento de uma vaga para o ano letivo 2020/2021,
de acordo com o previsto na Portaria nº 192-A/2015, de 29 de junho.

Artigo 2º
Prazos e apresentação de candidaturas

1. A apresentação de candidaturas decorre de 26 de junho a 10 de julho de 2020.
2. Os candidatos devem preencher o formulário da declaração que se encontra em anexo.
3. Os elementos que suportam a candidatura devem ser enviados para o email:
direcao@aemartimdefreitas.com

Artigo 3º
Requisitos gerais e específicos de admissão a concurso

Podem ser opositores ao concurso os docentes de carreira dos quadros que possuam os requisitos previstos no
ponto 1 do art. 10º da Portaria nº 192-A/2015, de 29 de junho.

Artigo 4º
Seleção e publicitação de resultados

1. A seleção dos candidatos decorrerá no dia 15 de julho de 2020. A análise das candidaturas e respetiva
documentação é feita por um júri constituído por um elemento da Direção e por dois professores do
Agrupamento.
2. Os critérios de seleção são os que constam dos pontos 2 a 6 do art. 11º da referida Portaria.
3. Após a análise das candidaturas o Júri elabora e publicita, no mesmo dia, na página eletrónica do
Agrupamento de Escolas Martim de Freitas a lista dos candidatos, ordenada por ordem decrescente da
classificação obtida em resultado da aplicação da fórmula prevista na Portaria mencionada.

Agrupamento de Escolas Martim de Freitas, 25 de junho de 2020.

O Diretor

___________________________________________
(Alberto Luís Domingues Barreira)

