AVISO DE ABERTURA
Concurso para recrutamento de Professor Bibliotecário
Nos termos e para os efeitos do enunciado nos artigos 8º e seguintes da Portaria n° 192-A/2015, de 29 de junho,
torna-se público que se encontra aberto concurso para recrutamento de 1 (um) Professor Bibliotecário para
desempenhar funções no Agrupamento de Escolas de Sátão.
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Prazos
1.1 Apresentação das candidaturas
A candidatura é apresentada no período de 28 de junho a 11 de julho de 2022, até às 16.30h.
1.2 Seleção das candidaturas e publicitação dos resultados.
Após a receção das candidaturas o júri procede à análise da respetiva documentação e à elaboração da lista
final dos candidatos. Até ao dia 18 de julho será publicitada, na página eletrónica do Agrupamento de Escolas
de Sátão, bem como em edital afixado nas respetivas instalações da escola sede, a lista final dos candidatos
ordenada por ordem decrescente da classificação.
Requisitos de admissão a concurso
Podem ser opositores ao concurso os docentes dos quadros que disponham de formação em qualquer das áreas
previstasno anexo II da portaria n° 192-A/2015, de 29 de junho.
Candidaturas
3.1 As candidaturas devem ser formalizadas na página do SIGRHE e os documentos entregues dentro do prazo,
nos Serviços Administrativos da escola sede do Agrupamento.
3.2 O formulário de candidatura deve ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) Minuta para declaração de interesse.
https://www.escolasdesatao.pt/files/2021_2022/Declarao_de_interesse.pdf
b) Impressão do “documento para sistematização de pontuações” devidamente
preenchido.
https://www.escolasdesatao.pt/files/2021_2022/Sistematizao_de_pontuaces.pdf
c) Documentos comprovativos dos elementos referidos, nomeadamente no n° 3 do artigo 11º da portaria n°
192-A/2015, de 29 de junho.
Critérios de seleção
No procedimento concursal serão utilizados os critérios de seleção previstos no artigo 11 da referida
portaria.
Critérios e desempate
Em caso de se verificar a existência de docentes com a mesma pontuação, tem preferência o candidato que obteve
maior pontuação, de acordo com o ponto 5 do artigo 11°, da mesma portaria.
Recurso hierárquico
Da lista final de classificação caberá recurso hierárquico, sem efeito suspensivo, a interpor no prazo de cinco dias
úteisa contar do dia útil seguinte à divulgação da lista final de candidatos.
Aceitação da colocação
O candidato colocado na sequência do presente concurso deverá manifestar a aceitação da colocação, no prazo de
vinte e quatro horas.
Apresentação
O candidato colocado com funções de professor bibliotecário deverá apresentar-se no dia 1 de setembro de 2022,
na escola sede do Agrupamento de Escolas de Sátão.
Agrupamento de Escolas de Sátão, 28 de junho de 2022
A Diretora
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