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Procedimentoconcursalinterno paraprofessorbibliotecário
o Agrupamentode EscolasOvar Sul tOrnapúblicoque se encontraabertoo procedimentoconcursal
Internoparadois professoresblbll.~,tecárlos.
1. Objetivodo processode seleção:
Destina=sea recrutar para as BibliotecasEscolaresdo Agrupamentode EscolasOvar Sul, dois
docentesdos quadrosdo Ministérioda Educaçãoe Clincia a fim de exercera funçãode professor
bibliõtecáriõ,durante um períõdõde um anã letivo, com iníciõ de funçõesapós a conclusãodeste
procedimentoconcursal.
2. Conteúdofuncional:
De acõrdocõm õ artigõ 3° da Portariano 756/2009,de 14 de Julhõ,cõm as alteraçõesíntroduzidas
pelasportariasnos558/2010.,de 22 de julho, e 76/2011,de 11 de feverefroe 230-A/2013de 19 de
julho o conteúdofuncional encontra-sesem prejuizo de outras tarefas e funçõesexpressasno
Regulamento
Interno.
3. Requisitos:

.

Podemser õpositoresao concursõõs dõcentesque disponhamformaçãoprevistaem qualquerdas
áreasprevistasno anexoII da portarianO756/2009de 14 de Julho.
4. Prazose procedimentos
de formallzaçãode candidatura:

..

a. As candidaturasdevemser apresentadasno prazode três dias, contandoa partir do dia
seguinte à publicaçãodo aviso de abertura do concurso na página eletr6nlca do
Agrupamentõ
de Escolasde Ovar Sul. Esta cândidaturâfõrmaliza~secom requerimentõ
dirigidoao Diretordo Agrupamentode Escolasde OvarSul, contendoa Informação

Rua 1m110.Oliveira Lope. 3880-192 Ovar I Telefone; 2565133331 Fax: 2565149411 Cont.: 600085316
direcao@aeovarsul.netI aeovarsul.net

s

,

OOVERNODE

PORTUGAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OVAR SUL

_'IO~ID\j(AÇAD
IOIIKIA

I

.~

Sede:EscolaSecundáriaJúlio Dinis a

completa do candidato e respetiva morada, entregue pessoalmente ou mediante carta registada
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com aviso de receção para a seguinte morada
Agrupamento de Escolas de Ovar Sul
Escola Secundária Júlio Dinis
Rua Irmãos Ollve.ra lopes
Ovar

3880:192

b. As candidaturas

I.

devem ser Instruídas,

Preenchimento

de formulário

sob pena de exclusão:

próprio que

vos da Escola Sede e que será também
declaração

da manifestação

ií. CV (ItáliCO) devidamente

pode

ser adquirido

dlsponlblllzado

nos serviços administrati-

no portal do Agrupamento

e a

de interesse;
datado e assinado,

acompanhado

da respetlva

documentação

comprovatlva;
111.Fotocópia do B.I./Cartão

S. Método e critério

do Cidadão.

de seleção:

O método de seleção será o da avaliação
são as que constam

6.

Composição

Presidente:

curricular.

no artIgo 110 da portaria

Os critérios

de seleção e respetivas

ponderações

supracltada.

do júri:

Alclnda da Conceição Oliveira

Lopes de Almelda

Vogal: Crlstlna Manuel Machado da Silva

.

Vogal; Ana Mária Soares leite
Suplente:

Esteves

Maria da Conceição Garrido Silva Osório

Ovar, 23 de julho de 2013
O Diretor

~~~~
..

Rua Irmlo. Oliveira Lope. 3880-192Ovar I Telefone:2565733331 Fax: 256574941 I Cont.. 600085376
direcao@aeovarsul.netI aeovarsul.net

s

fi.;-

GOVERNO DE

I

PORTUGAl

'

I II

-

MINISTERIO DA EOVCAÇAO

1 8. REDE
BIBLIOTECAS
DE

, , . f:SCOL-\RES

ECI!NCIA

Documento de sistematizaçãodas pontuações a atribuir à área da formação em bibliotecas
escolares do candidato ao lugar de professor bibliotecário
Direcção de Serviços da Região:
Agrupamento/Escola não agrupada a o docente que se candidata:

código:

Identificação do candidato
Nome:

'

I

Agrupamento/Escola

não agrupada a que o docente pertence:

BI

I

- ,.

I

I

código:

'

Formaçãoacadémica

ICU'5O
Pontuação

I§

da formação académica

O

Formação contínua
Nome da Ação

C
re

,Nd ~ t
10S

N°

Horas

Pontuação

Pontuação da formação contínua

O

Pontuação final

O

Nota1: Consultarportariae lista de cursosreferidosno anexo11(diponivelna páginaelectrónicada RBE)
Nota 2: Consultar base de dados de Formação em Bibliotecas Escolares (disponível na página electrónica da RBE)
Nota 3: Considerando que até ao presente tem vigorado o sistema de créditos e que nem sempre os certificados indicam o
número de horas de trabalho autónomo. a definição do número de horas de formação contínua deve ter por base o número de
créditos que consta no respetívo certificado.
.,

Nota 4: Este documento não dispensa a leitura atenta da legislação em vigor.
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DECLARAÇÃO
,

portador do BI nQ

docente do quadro de

,

,

vem por este meio

manifestar o seu interesseno exercíciodo cargo de professor bibliotecário.
Mais se acrescentaque, no que respeita aos requisitos para o desempenho do cargo, a
sua situação é a seguinte:
Formação na área das bibliotecas escolares
Tem os cursos e a formação contínua creditada, conforme anexo o "Pontuações na área
da Formaçãoll, devidamente certificados pelos documentos constantes no seu processo
individual, o que perfaz um total de

pontos.

Formação em TIC
Detém

horas de formação, conforme certificados arquivados no seu

processo/ tem o certificado de competênciasdigitais, arquivado no seu processo.
Experiência de coordenação
Desempenhou as funções de

durante

conforme consta no seu processoindividual, o que lhe confere

anosl,
pontos.

Experiência de equipa
Pertenceu à eqlÜpada biblioteca escolar durante
seu processo,o que lhe confere

anos, conforme consta no

pontos.

De acordo com a fórmula A (formação em bibliotecas escolares)+ B (coordenação de
Bibliotecas Escolares)+ C (participação em Equipasde Bibliotecas Escolares),o docente
acumula um total de

pontos.

-

Assinatura
Data: -1-

/2013

~

1Expressão
a repetiro númerode vezesnecessário,
de acordocomos diferentescargosdesempenhados
na áreaB
(coordenadorde biblioteca/ ClBE/ GabineteRBE/ elementoda OREligadoàsBE
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