
 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA A 

 

Nos termos do disposto na alínea d), d

29 de junho, serão utilizados os 

professor bibliotecário de acordo com a fórmula de ponderação referida no ponto 2 do 

artigo 11.º da mesma Portaria, a saber:

 

1- A classificação decorrerá da aplicação da seguinte fórmula: 

Considera-se: 

A = número de pontos obtidos nos termos previstos no anexo II da referida Portaria; 

B = 3 pontos por cada ano letivo de desempenho no cargo de professor/a bibliotecário/a 

ou coordenador de biblioteca escolar, integrada ou não na Rede de Bibliotecas Escolares 

(RBE), elemento das equipas que nas direções de serviços regionais de educação 

desempenham 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 fun

bibliotecas escolares dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas.

2- A classificação final a atribuir a cada candidato resultará da soma das pontuações 

obtidas em cada um dos parâmetros A, B e C, sendo que, em cas

preferência o/a candidato/a que obtiver maior pontuação, de forma sucessiva, nos 

parâmetros A, B e C do ponto 

3- Os candidatos que não apresentarem os 

cálculo da classificação, até ao último

4- Sempre que as informações prestadas na candidatura não confirmem as condições 

requeridas anteriormente, será s

Escola Secundária Infanta D. Maria,

__________________________________________

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA A DESIGNAÇÃO DE UM DOCENTE

PROFESSOR BIBLIOTECÁRIO 

na alínea d), do n.º 2 do artigo 9.º da Portaria n.º192

, serão utilizados os critérios de seleção para o exercício de 

de acordo com a fórmula de ponderação referida no ponto 2 do 

artigo 11.º da mesma Portaria, a saber:  

A classificação decorrerá da aplicação da seguinte fórmula: A + B + C = total de pontos

de pontos obtidos nos termos previstos no anexo II da referida Portaria; 

B = 3 pontos por cada ano letivo de desempenho no cargo de professor/a bibliotecário/a 

ou coordenador de biblioteca escolar, integrada ou não na Rede de Bibliotecas Escolares 

elemento das equipas que nas direções de serviços regionais de educação 

desempenham 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 de escolas ou escolas não agrupadas.

A classificação final a atribuir a cada candidato resultará da soma das pontuações 

obtidas em cada um dos parâmetros A, B e C, sendo que, em cas

preferência o/a candidato/a que obtiver maior pontuação, de forma sucessiva, nos 

parâmetros A, B e C do ponto anterior. 

que não apresentarem os documentos comprovativos

até ao último dia da candidatura, serão excluídos do concurso

Sempre que as informações prestadas na candidatura não confirmem as condições 

requeridas anteriormente, será selecionado o candidato seguinte. 

 

Escola Secundária Infanta D. Maria, 13 de julho de 2015

A Presidente do Júri, 

__________________________________________ 

(Helena Simões) 

 

DE UM DOCENTE PARA 

Portaria n.º192-A/2015, de 

o exercício de funções de 

de acordo com a fórmula de ponderação referida no ponto 2 do 

A + B + C = total de pontos 

de pontos obtidos nos termos previstos no anexo II da referida Portaria;  

B = 3 pontos por cada ano letivo de desempenho no cargo de professor/a bibliotecário/a 

ou coordenador de biblioteca escolar, integrada ou não na Rede de Bibliotecas Escolares 

elemento das equipas que nas direções de serviços regionais de educação 

desempenham funções de apoio às bibliotecas escolares, coordenador interconcelhio da 

ções em equipa(s) de coordenação de 

bibliotecas escolares dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas. 

A classificação final a atribuir a cada candidato resultará da soma das pontuações 

obtidas em cada um dos parâmetros A, B e C, sendo que, em caso de empate, tem 

preferência o/a candidato/a que obtiver maior pontuação, de forma sucessiva, nos 

documentos comprovativos, exigidos para o 

serão excluídos do concurso. 

Sempre que as informações prestadas na candidatura não confirmem as condições 

de 2015. 

 


