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AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO 

Concurso Externo para Professor Bibliotecário 

 

Nos termos do nº 8 da Portaria nº 192-A/2015 de 29 de junho, e demais legislação aplicável, Virgínia da Conceição Matos 

Varandas, Diretora do Agrupamento de Escolas de Campo, informa que se encontra aberto, o procedimento concursal externo 

para provimento de um lugar de professor bibliotecário no Agrupamento de Escolas de Campo, do dia 28 de junho a 11 de julho de 

2022. 

Prazo para apresentação de candidaturas: 28 e junho a 11 de julho 

Seleção de candidatos: 12 de julho 

Publicitação dos resultados: 12 de julho 

Requisitos gerias e específicos de admissão a concurso: Podem ser opositores ao concurso os docentes de carreira, do 

Ministério da Educação (ME) e das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores (RA) que disponham de formação em qualquer 

das áreas previstas no anexo II da Portaria nº 192-A/2015 de 29 de junho de 2015. 

Critérios de seleção: De acordo com o Artigo 11º da Portaria nº 192-A/2015 de 29 de junho. 

Entrega de candidaturas: A candidatura deve ser feita, diretamente, nos serviços de Administração Escolar do Agrupamento de 

Escolas de Campo, sito na Travessa Padre Américo, 4440-201 Campo, ou enviados para o mesmo endereço, via postal, com 

registo e aviso de receção. É obrigatório o preenchimento da declaração de interesse (anexo 1). 

Composição do Júri: 

Presidente: Virgínia Conceição Matos Varandas 

Vogal: Ilidia Fernanda Soares de Castro 

Vogal: Maria Conceição Dias Castro Paupério Paulino 

 

Terminado o procedimento de seleção, a Diretora aprova e publicita a lista final ordenada do concurso na página da internet do 

Agrupamento de Escolas de Campo (www.aecampo.pt) e em local visível da Escola Sede do Agrupamento de Escolas. 

 

Agrupamento de Escolas de Campo, 23 de junho de 2022 

 

(Virgínia Conceição Matos Varandas) 
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