
 
 

AVISO DE ABERTURA 

CONCURSO INTERNO PARA PROFESSOR BIBLIOTECÁRIO 

 

1. Está aberto o procedimento concursal interno para professor bibliotecário, no 

Agrupamento de Escolas D. Dinis, por um período de 5 dias úteis, de 28 de junho a 2 de 

julho de 2021; 

2. Um lugar a preencher por este procedimento concursal pertencente ao 

estabelecimento de ensino Escola Básica Damião de Góis; 

3. O presente procedimento concursal está sujeito às normas previstas na Portaria n.º 192-

A/2015, de 29 de junho, e pelo regulamento deste concurso, anexo a este aviso de 

abertura; 

4. Podem ser opositores a este concurso os professores que cumulativamente cumpram os 

requisitos previstos nas alíneas a), b), c), d) e e), do número 1, do artigo 5º, da Portaria 

n.º 192-A/2015, de 29 de junho; 

5. Os opositores ao concurso deverão entregar as suas candidaturas no prazo supracitado 

em suporte de papel nos serviços administrativos da escola sede do Agrupamento de 

Escolas D. Dinis, na Rua Manuel Teixeira Gomes, em Lisboa, no seu horário de 

funcionamento, entre as 9:30-12:00 e as 14:00-16:00 horas, ou enviar, pelo email 

institucional, para info@esecddinis.pt até às 16:00 horas do dia 2 de julho de 2021. 

6. O processo de candidatura deverá ser composto pela minuta que acompanha este aviso, 

assim como pela documentação que comprove os requisitos exigidos no ponto quatro; 

7. O candidato a designar será aquele que obtiver a pontuação mais elevada, de acordo 

com o artigo 11º, da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho. 

8. Os resultados são publicitados no dia 7 de julho de 2021, nos locais identificados no 

artigo 2º do regulamento deste concurso. 

9. O candidato com maior pontuação será designado pelo Exmo. Senhor Diretor do 

Agrupamento de Escolas D. Dinis, Lisboa, como professor bibliotecário. 

 

Agrupamento de Escolas D. Dinis, Lisboa 25 de junho de 2021. 

 

 

O Diretor 

 

 

 

(José António de Sousa) 
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