DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA

Aviso n.º 1920.21

ABERTURA DO CONCURSO INTERNO PARA PROFESSOR BIBLIOTECÁRIO

1. Avisam-se os senhores professores do Agrupamento de Escolas da Trofa que está
aberto concurso para Candidatura a Professor Bibliotecário para 3 lugares de acordo com
a Portaria nº 192-A/2015, de 29 de junho.

2. Nos termos do artigo 5.º da referida Portaria, são selecionados e designados para as
funções de professor bibliotecário num(a) Agrupamento de Escolas/Escola não Agrupada
(AE/ENA) os docentes que, cumulativamente:

a) sejam docentes de carreira de quadro de agrupamento de escolas ou de escola não
agrupada ou outros docentes de carreira nele(a) colocados;
b) possuam 4 pontos de formação académica ou contínua na área das bibliotecas escolares, de acordo com o Anexo II da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho;
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.

3. Para o desempenho das funções de professor bibliotecário é designado o docente
que, reunindo os requisitos previstos no número anterior, possua a pontuação mais elevada, de acordo com a fórmula prevista no n.º 2 do artigo 11.º da citada Portaria.

4. As candidaturas, bem como os comprovativos dos requisitos acima referidos, deverão ser entregues nos Serviços Administrativos ou enviados para a conta de correio eletrónica: direcao@aetrofa.com, até às 16:00 horas, do dia 16 de julho de 2021.
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