RE PUB LICA
PORTUGUESA
Agrupamento de Escolas de Marrazes - Cod. 160349
Escola Basica N. 2 2 de MARRAZES - LEIRIA - Cod. 344722

AVISO
CONCURSO EXTERNO PROFESSOR BIBLIOTECARIO
Nos termos do disposto no art0 9, da Portaria n. 0 192-A/2015, de 29 de junho, torna-se publico
que se encontra aberto o concurso, para um lugar de Professor Bibliotecario no Agrupamento de
Escolas de Marrazes.
1. REQUISITOS GERAIS E ESPECiFICOS DE ADMISSAO A CONCURSO.
Podem ser opositores ao concurso os docentes dos quadros que disponham de forma9ao em
qualquer das areas previstas no anexo II da portaria 192-A/2015, de 29 de junho.
2. PRAZOS
Candidatura: de 27 de junho ate as 16:00 horas do dia 8 de julho de 2016, Publica9ao dos
resultados: ate 15 de julho de 2016
3. DOCUMENTOS A APRESENTAR
Os candidates devem apresentar, dentro do prazo estabelecido para a candidatura, os seguintes
elementos identificativos e documentos comprovativos, por correio, por endere90 eletr6nico ou
entregues por mao pr6pria, nos servi9os administrativos da escola sede do Agrupamento de
Escolas de Marrazes.
Endere90:
Agrupamento de Escolas de Marrazes
Rua da Mata
2415 - 557 Marrazes, Leiria
T elefone - 244 854 494
Endere90 Eletr6nico - aemarrazes@aemarrazes.com

3.1 ELEMENTOS DE IDENTIFICA<;AO
•Declara9ao de opositor ao concurso externo de bibliotecario - assinado e datado;
• Declara9ao autenticada do servi90 de origem , onde conste a categoria, grupo de recrutamento
e tempo de servi90 ;
• C6pia Bilhete de ldentidade /Cartao de Cidadao, NIF e N° de Utilizador (DGRHE);
•Morada, contacto telef6nico e endere90 eletr6nico.

3.2 DOCUMENTOS COMPROVATIVO
• Elementos comprovativos dos curses ou ag6es de forma9ao previstos no ANEXO II da portaria
192-A/2015, de 29 de junho;
• Elementos comprovativos do desempenho do(s) cargo(s) p revistos no n° 3 do Artigo 11. 0
(Ponto B) da portaria n° 192-A/2015, de 29 de junho;
• Elementos comprovativos do tempo de servi90 no exerclcio de fun96es em equipa(s) de
coordena9ao de bibliotecas escolares dos agrupamentos ou das escolas previsto n° 3 do Artigo
11. 0 (Ponto C) da portaria n° 192-A/2015, de 29 de junho.
4. METODO DE SELE<;AO: ANALISE DOCUMENTAL
Com vista a sele9ao dos candidatos a designar para as fun96es de profe ssor biblioteca rio, e
ponderada a seguinte formula :
A+ B + C = total de pontos
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A) Numero de pontos obtidos nos termos e em ac;oes de formac;ao previstos no anexo II da
portaria 192-N2015, de 29 de junho;
B) 3 Pontos por cada ano letivo de desempenho do cargo de professor bibliotecario ou
coordenador de biblioteca escolar, integrada ou nao na RBE , elemento das equipas que nas
dire96es regionais de educac;ao desenvolvem func;oes de apoio as bibliotecas escolares,
coordenador interconcelhio da RBE ou membro do gabinete coordenador da RBE;
C) 1 Ponto por cada ano letivo de exercicio de func;oes em equipa(s) de coordenac;ao de
bibliotecas escolares dos agrupamentos ou das escolas.

5. PUBLICITACAO DOS RESULTADOS
Apos a analise das candidaturas e respetiva documentac;ao, o juri publicita na pagina electronica
{http://eb23marrazes-m.ccems.pU) a lista final dos candidates ordenada, por ordem decrescente,
da classificac;ao obtida em resultado da aplicac;ao da formula anterior.
6. CRITERIOS DE DESEMPATE
Apos aplicac;ao da f6rmula , verificando-se a existencia de docentes com a mesma pontuac;ao,
tern preferencia o candidato que obteve maior pontuac;ao, de forma sucessiva, nos pontos A, B
ou C da formula descrita no ponto 4.
7. CRITERIOS DE EXCLUSAO
Serao excluidas as candidaturas:
• Que nao contenham os elementos de identificac;ao;
• Que nao contenham os documentos comprovativos das ac;oes de formac;ao;
• Recebidas fora dos prazos estabelecidos;
• Nao reunam os requisitos legais, gerais e especificos estabelecidos no presente aviso.

8. DURA<;AO DA DESIGNACAO
De acordo com o exposto no artigo 13° da Portaria n.0 192-N2015, de 29 de junho.

9. RECURSO
Da lista final de classificac;ao cabe recurso hierarquico, sem efeito suspensivo, a interpor no
prazo de cinco dias uteis a contar do dia seguinte divulgac;ao da lista final, para o Diretor Geral
dos Estabelecimentos Escolares.

a

Marrazes, 27 de junho de 2016

0 Diretor,
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