DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EUGÉNIO DE CASTRO – 16 13 05
Escola Básica 2º e 3º Ciclo Eugénio de Castro – 34 14 11

COIMBRA

Aviso de abertura do concurso a Professor Bibliotecário
Nos termos do disposto no ponto 1 do artigo 8º, conjugado com o disposto 3 do artigo 16º da
Portaria nº 756/2009, de 14 de Julho, torna-se público que se encontra aberto concurso, pelo prazo de 5
dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso, para um lugar de Professor
Bibliotecário no Agrupamento de Escolas de Eugénio de Castro, em Coimbra, com a duração de 4 anos.
1 – Podem ser opositores ao concurso os docentes dos Quadros que disponham de formação
em qualquer das áreas previstas no Anexo II da referida portaria.
2 – As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento dirigido à Direção do
Agrupamento de Escolas de Eugénio de Castro e entregue pessoalmente ou remetido por correio
registado com aviso de receção, expedido até ao termo do prazo fixado para a receção das
candidaturas.
2.1 – Os requerimentos de admissão devem ser acompanhados da seguinte
documentação, sob pena de exclusão:
a) Curriculum vitae detalhado, datado, assinado e atualizado, onde constem funções que
tem exercido e a formação profissional que possui;
b) Declaração autenticada do serviço de origem, onde conste a categoria, vínculo e
tempo de serviço;
c) Fotocópia do bilhete de identidade/cartão de cidadão e do cartão fiscal de contribuinte;
2.2 – É obrigatória a prova documental dos elementos constantes no Curriculum vitae,
com exceção daqueles que se encontrem arquivados no respetivo processo individual e este se encontre
na sede do Agrupamento.
3 – Os critérios de seleção são os que constam dos pontos 2 a 6 do artigo 11º da referida
portaria sendo que, em caso de empate, será dada prioridade quem pertença ao quadro do
Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro.
4 – Após a análise das candidaturas o Júri elabora e publicita na página eletrónica do
Agrupamento de Escolas de Eugénio de Castro a lista dos candidatos ordenada por ordem decrescente
da classificação obtida em resultado da aplicação da fórmula prevista na referida portaria.

Coimbra, 01 de Agosto de 2013

O Diretor
_______________________________
(António Manuel Moita de Almeida Couceiro)

