AVISO N.º 26

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DESTINADO A
RECRUTAMENTO DE PROFESSOR BIBLIOTECÁRIO
De acordo com o regulamentado na Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho, publicada em Diário
da República, 1.ª Série – N.º 124, não possuindo a escola nenhum docente de carreira que
satisfaça cumulativamente as condições identificadas nos termos do artigo 5.º da referida
portaria, procede-se à abertura de um procedimento de recrutamento externo, nos termos dos
artigos 8.º a 11.º da Portaria n.º 192-A/2015, formalizado na pagina eletrónica da DGAE
(SIGRHE) e publicitado no site da escola www.epamac.com.
Segundo nota informativa da DGAE, de 21 de junho de 2019. o processo de recrutamento
decorrerá de acordo com o seguinte cronograma:
Fases

Prazos

Indicação do número de docentes a recrutar por procedimento concursal

De 24 a 25 de junho

externo – 1ª fase (Aplicação SIGRHE)
Publicitação do procedimento concursal externo

De 26 a 27 de junho

Procedimento concursal externo (*)

De 27 de junho a 10 de julho

Indicação de docentes – 2.ª dase (aplicação SIGRHE)

De 11 a 15 de julho

(*) Assim, a apresentação de candidaturas deverá ocorrer até dia 5 de julho de 2019. A seleção
dos candidatos deverá ocorrer até dia 12 de julho e a publicitação dos resultados, até dia 15 de
julho.
Os requisitos gerais e específicos de admissão a concurso são os que estão previstos no artigo
5.º da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho.
Existe 1 (um) lugar para ser preenchido, nos termos do anexo I (escolas com menos de 500
alunos: afetação de 23 horas da componente letiva a que o docente está obrigado pelo disposto
nos artigos 77.º e 79.º do ECD, para o exercício da função de professor bibliotecário).
Os critérios de seleção são os seguintes:
1- Análise curricular, com base nos requisitos previstos no artigo 5.º da Portaria n.º 192-A/2015,
de 29 de junho;
2- Entrevista pessoal.

Este aviso será publicado em www.epamac.com e afixado nos locais de estilo.

Rosém, 26 de junho de 2019
O Diretor

___________________________

Mod

006 01

(Pedro Martins)
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