
 
 

 

Procedimento externo de designação de Professor Bibliotecário 

Aviso de Abertura 
 

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

encontra aberto o concurso externo para 1 (um) lugar de Professor Bibliotecário, no 

Agrupamento de Escolas de Grândola, de 28 de junho a 11 de julho de 2022. Os requisitos de 

admissão ao concurso são os fixados na Portaria nº192-A/2015. 

1. A formalização da candidatura é efetuada mediante requerimento, em modelo próprio 

disponibilizado na página do Agrupamento (www.ae-grandola.pt) e nos Serviços 

Administrativos da Escola Sede do Agrupamento (Escola Secundária António Inácio da Cruz), 

podendo ser entregues pessoalmente nos Serviços Administrativos, das 9 às 17 horas, ou 

remetido por correio registado com aviso de receção, expedido até ao último dia do prazo 

fixado para a apresentação das candidaturas.  

2. Os candidatos devem dirigir uma declaração à Presidente da CAP (em anexo ao aviso de 

abertura), na qual manifestem a sua intenção de concorrer ao concurso interno para o 

desempenho da função de Professor Bibliotecário, acompanhada de documentos 

comprovativos dos elementos referidos no n.º 3 do artigo 11.º da Portaria n.º 192-A/2015, de 

29 de junho.  

3. Os critérios de seleção e respetiva pontuação são os que constam na Portaria n.º 192- A/2015, 

de 29 de junho. 

4. A seleção dos candidatos será efetuada por um júri nomeado pela Presidente da CAP, de 

acordo com o n.º 2 do artigo 8.º da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho. Os resultados 

serão publicitados na página eletrónica do Agrupamento. 

5. A lista de classificação final será ordenada por ordem decrescente da classificação obtida, em 

resultado da aplicação da fórmula prevista no n.º 2 e seguintes do artigo 11.º da Portaria n.º 

192-A/2015, de 29 de junho. 

6. Se se verificar a existência de docentes com a mesma pontuação após a aplicação do critério 

referido no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho, tem preferência o 

candidato com maior idade. 

Escola Sede, 24 de junho de 2022 

A Presidente da CAP, 
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