AVISO
N.º 22 – 2020/2021

ABERTURA DO CONCURSO EXTERNO PARA PROFESSOR BIBLIOTECÁRIO
Nos termos dos artigos 8º a 11º da Portaria nº 192-A/2005 de 29 de junho de 2015,
torna-se público que se encontra aberto a candidatura para o Procedimento de
Recrutamento Externo de 1 (um) Professor Bibliotecário do Agrupamento, pelo prazo de
10 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicitação deste Aviso no site do
Agrupamento e afixação na Escola Sede do Agrupamento e na página eletrónica da
DGAE.
Data de início do procedimento externo: 21.07.2021
1 - Os requisitos de admissão ao concurso são os fixados no artigo 5º da Portaria
nº192-A/2015.
2 - A formalização da candidatura é efectuada mediante requerimento, em modelo
próprio disponibilizado na página electrónica do Agrupamento (https://www.eb23ancede.pt/ ) e nos Serviços Administrativos da Escola Sede do Agrupamento (Escola
Básica de Eiriz, Baião), podendo ser formalizadas as candidaturas por correio eletrónico
( eb23ancede@mail.telepac.pt ), pessoalmente nos Serviços Administrativos da Escola
Básica de Eiriz, Baião, das 9 horas e 30 minutos até às 16 horas e 30 minutos, ou remetido
por correio registado com aviso de recepção, expedido até ao prazo fixado para
apresentação das candidaturas.
Endereço:
Agrupamento de Escolas de Eiriz, Baião
Rua do Bolhão nº 110
4640-014 Ancede
3 - Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados da documentação que
comprove o constante no artigo 5º da Portaria nº 192-A/2015 de 29 de junho de 2015, sob
pena de exclusão.
4 - O método de selecção é o estipulado no número 2 do artigo 5º da Portaria nº 192A/2015 de 15 de junho de 2015;
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5 - Enquadramento legal: Portaria nº 192-A/2015 de 29 de junho de 2015 e Código
do Procedimento Administrativo;
6 - Resultado do Procedimento de Recrutamento Externo do Professor Bibliotecário
do Agrupamento: Será elaborada e afixada a lista definitiva dos candidatos admitidos e
dos candidatos excluídos a concurso em local apropriado das instalações da Escola Sede
do Agrupamento e na página electrónica do Agrupamento, entre os dias 4 e 5 de agosto,
sendo esta a forma de notificação dos candidatos.

Agrupamento de Escolas de Eiriz, Baião, 19 de julho 2021

O Diretor
(José de Matos Dias Teixeira)
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