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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. LINDLEY CINTRA 

 

Aviso de abertura do procedimento interno ao abrigo do Artº 5º da Portaria nº 

192-A/2015 para designação de professor bibliotecário 

 
1. Faz-se público que se encontra aberto para provimento de 2 (dois) lugares de 

Professor Bibliotecário no Agrupamento de Escolas Prof. Lindley Cintra, pelo prazo de 

1 (um) dia útil a contar do dia seguinte ao da divulgação do presente aviso, fixando-se 

as 12.00 horas do dia 21 como limite para entrega da manifestação de interesse e 

respetivos comprovativos (conforme ponto 4.1 do presente aviso), na Direção do 

Agrupamento de Escolas, ou através do endereço: aelindleycintra@gmail.com. 

 

2. Requisitos de admissão: 

 

2.1 Para efeitos do recrutamento do professor bibliotecário, são requisitos: 

 

a) ser docente de carreira de quadro de agrupamento de escolas ou outro docente de 

carreira nele colocado; 

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

escolares, de acordo com o anexo II da Portaria acima mencionada; 

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

certificação de competências digitais; 

d) ter experiência profissional na área das bibliotecas escolares; 

e) estar interessado em desempenhar as funções de professor bibliotecário. 

 

2.2 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 o nº 2 do artigo 11º da mencionada Portaria. 

 

3. DIVULGAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL 

 

3.1 Este procedimento será divulgado: 

 

a) Por afixação em local próprio da escola sede do Agrupamento; 

b) Na página eletrónica do Agrupamento. 

 

4. FORMALIZAÇÃO DA CANDIDATURA 

 

4.1 A candidatura é formalizada mediante preenchimento de minuta de manifestação de 

interesse, acompanhada dos comprovativos necessários à candidatura. 

 

Lisboa, 19 de julho de 2017 

 

O Diretor 

 

João Martins 


