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SUMÁRIO: Procedimento concursal interno para designação de Professor Bibliotecário.
Ao abrigo e nos termos do disposto no Artigo 5º da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho, encontra-se
aberto procedimento concursal interno para designação de dois professores bibliotecários no
Agrupamento de Escolas da Mealhada, a realizar como segue.

1º. Prazo e formalização de candidatura.
A apresentação de candidatura para oposição ao concurso agora aberto decorre de 22 a 26 de julho
de 2017, sendo formalizada mediante manifestação de interesse segundo minuta disponível em
www.aemealhada.pt e nos Serviços de Administração Escolar da Escola sede, Escola Secundária da Mealhada,
acompanhada dos comprovativos das declarações prestadas e relevantes para o concurso.

2º. Requisitos de admissão.
São requisitos de admissão os constantes do Artigo 5º da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho,
cumulativamente.

3º. Seleção e publicitação de resultados.
1. A seleção de candidatos decorrerá a partir de dia 27 de julho de 2017, sendo realizada por um júri
constituído pelo Diretor, um Docente membro do Conselho Pedagógico e um Docente do quadro do
Agrupamento de Escolas da Mealhada.
2. Verificados os requisitos de admissão, os candidatos serão descendentemente ordenados em lista de
classificação final segundo a classificação obtida nos termos do artigo 11º da Portaria n.º 192-A/2015,
de 29 de junho; em caso de empate na pontuação, observar-se-á o disposto no nº 5 do artigo 11º da
mesma Portaria.
3. O resultado do procedimento concursal agora aberto será divulgado em local de estilo da escola sede,
Escola Secundária da Mealhada, e no sítio da internet www.aemealhada.pt.
Mealhada, em 21 de julho de 2017.
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