
Nos termos do ponto 1 do art. 8.º da Portaria n.º 756/2009 de 14 de Julho, encontra-se aberto 

o procedimento concursal destinado ao recrutamento de Professor Bibliotecário para o 

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz. 

 

Procedimento concursal externo para recrutamento de professor 

bibliotecário 

 

Aviso de abertura 

1. Encontra-se aberto, por um período de cinco dias (de 27 de junho a 3 de agosto) o 

procedimento concursal para o recrutamento externo de um professor bibliotecário para o 

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz, nos termos da Portaria nº 

756/2009, de 14 de julho, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Portaria nº 

76/2011, de 15 de fevereiro e Portaria nº 230-A/2013, de 19 de julho.  

2. O procedimento concursal obedece às regras gerais e específicas consignadas na 

legislação referida no ponto1. 

 

1.º 

Formalização das candidaturas 

1. A candidatura deverá ser apresentada nos Serviços Administrativos da escola sede do 

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz, Av. Dr. Manuel Gaspar de 

Lemos, nº 29 – 3080 -184 Figueira da Foz, mediante o preenchimento do modelo disponível 

no sítio da RBE http://www.dgae.mec.pt/web/14650/119 , até às 16.00h do último dia do prazo 

estabelecido.  

2. O requerimento da candidatura deverá ser acompanhado dos documentos comprovativos 

dos elementos referidos no n.º 3, do artigo 11.º da Portaria n.º 756/2009, de 14 de julho. 

 

2.º 

Classificação final 

1. Após análise das candidaturas e respetiva documentação, o júri elabora e publicita, na 

página eletrónica do Agrupamento, a lista final dos candidatos ordenada por ordem 

decrescente da classificação obtida em resultado da aplicação da fórmula prevista nos 

números seguintes.  

2. Com vista à seleção dos candidatos a designar para as funções de professor bibliotecário, 

é ponderada a seguinte fórmula: A + B + C = total de pontos. 

http://www.dre.pt/pdf1s%5C2009%5C07%5C13400%5C0448804491.pdf
http://www.dgae.mec.pt/web/14650/119


3. Para cálculo da fórmula enunciada no número anterior, considera -se:  

A: o número de pontos obtidos nos termos previstos no anexo II da Portaria n.º 756/2009, de 

14 de julho;  

B: 3 pontos por cada ano letivo de desempenho no cargo de professor bibliotecário ou 

coordenador de biblioteca escolar, integrada ou não na RBE, elemento das equipas que nas 

direções regionais de educação desenvolvem funções de apoio às bibliotecas escolares, 

coordenador interconcelhio da RBE ou membro do Gabinete Coordenador da RBE;  

C: 1 ponto por cada ano letivo de exercício de funções em equipa(s) de coordenação de 

bibliotecas escolares dos agrupamentos ou das escolas.  

4. A atribuição das pontuações previstas no número anterior é efetuada de acordo com a 

análise dos documentos entregues pelos docentes no decorrer do prazo de candidatura.  

5. Após a aplicação da fórmula, se se verificar a existência de docentes com a mesma 

pontuação, tem preferência o candidato que obtiver maior pontuação, de forma sucessiva, 

nos pontos A, B ou C do n.º 3 do artigo 11.º da Portaria n.º 756/2009, de 14 de julho.  

6. O docente com a pontuação total mais elevada, resultante da aplicação da fórmula prevista 

no n.º 2, é designado pelo Diretor do Agrupamento para o exercício de funções de professor 

bibliotecário, tendo em consideração os limites previstos no anexo I da Portaria n.º 756/2009, 

de 14 de julho.  

7. A escola comunicará à DGAE o nome do docente que, em resultado do procedimento e 

seleção, exercerá as funções aqui previstas. 

 


