
 
Aviso de abertura 

Concurso Interno para professor bibliotecário 

Encontra-se aberto o Concurso Interno para o recrutamento de 2 (dois) Professores 

Bibliotecários para exercer funções no Agrupamento de Escolas D. Dinis, Lisboa. 

A candidatura é apresentada nos serviços administrativos da escola sede, Escola 

Secundária D. Dinis, Lisboa, durante o horário de funcionamento, das 09:30 às 12:30 e 

das 14:00 às 15:30, de 7 a 14 de junho de 2022, inclusive. 

Nos termos do nº 5 da Portaria nº 192-A/2015, de 29 de junho, são selecionados e 

designados para funções de professor bibliotecário os docentes que, cumulativamente: 

a) Sejam docentes de carreira de quadro de agrupamento de escolas ou de escola 

não agrupada ou outros docentes de carreira nele(a) colocados; 

b) Possuam 4 pontos de formação académica ou contínua na área das bibliotecas 

escolares, de acordo com o Anexo II da presente portaria e que dela faz parte 

integrante; 

c) Possuam 50 horas de formação académica ou contínua na área das TIC ou 

certificação de competências digitais; 

d) Disponham de experiência profissional na área das bibliotecas escolares; 

e) Manifestem interesse em desempenhar as funções de professor bibliotecário. 

Para a formalização do processo de candidatura, os interessados devem apresentar os 

seguintes documentos: 

 Minuta de declaração de interesse devidamente preenchida; 

 Documento para sistematização de pontuações; 

 Cópia dos documentos comprovativos da experiência e da formação profissional 

indicada nos documentos anteriormente referidos. 

A seleção dos candidatos será efetuada de acordo com o nº 2 do artigo 11º da referida 

Portaria nº 192-A/2015, de 29 de junho, sendo designados os docentes que, reunindo 

os referidos requisitos, possuam a pontuação mais elevada. 

Se se verificar a existência de docentes com a mesma pontuação, após a aplicação do 

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

preferência o candidato com maior idade. 

O resultado do Concurso será conhecido no dia 17 de junho de 2022. 

Agrupamento de Escolas D. Dinis, Lisboa, 01 de junho de 2022 

 

O Diretor 
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