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AVISO DE ABERTURA Nº 6 /2019 

Concurso Externo para Professor Bibliotecário 

 
Torna-se público a abertura de um procedimento concursal destinado à seleção de um professor 

bibliotecário, para o ano letivo 2019/2020, na Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe – 

Centro de Ensino e Língua Portuguesa (EPSTP-CELP), nos termos dos artigos 8º a 11º da Portaria 

nº 192-A/2015, de 29 de junho. 

1. Prazos 

Candidatura: de 2 a 11 de julho 

Publicação dos resultados: 12 de julho 

 

2. Requisitos Gerais e específicos de admissão a concurso 

Podem ser opositores ao concurso os docentes do quadro que disponham de formação 

em qualquer das áreas previstas no anbexo II da portaria 192-A/2015 de 29 de junho. 

 

3. Critérios de seleção 

Os critérios de seleção são os que constam da portaria 192-A/2015 de 29 de junho: 

A.Formação em Bibliotecas Escolares; 

B.Coordenação de Bibliotecas Escolares; 

C.Participação em equipas de Bibliotecas Escolares. 

 

4. Candidatura 

4.1 Os candidatos apenas se podem candidatar utilizando o endereço de correio 

eletrónico da EPSTP-CELP (epstp.concursos@gmail.com); 

4.2 Documentos a enviar para o endereço de correio eletrónico referido no ponto 4.1: 

a. Formulário que se encontra em anexo ao presente aviso de abertura, datado e 

assinado; 

b. Declaração de opositor ao concurso externo de bibliotecário – assinado e 

datado; 

c. Declaração do serviço de origem onde conste a categoria, grupo de 

recrutamento e tempo de serviço; 

d. Cópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; 

e. Declarações comprovativas dos cursos ou ações de formação previstos no 

Anexo II da portaria 192-A/2015 de 29 de junho; 

f. Declarações comprovativas do desempenho de cargos previstos no nº 3 do 

artigo 11º (Ponto B) da portaria 192-A/2015 de 29 de junho; 

g. Declarações comprovativas do tempo de serviço no exercício de funções em 

equipas de coordenação de bibliotecas escolares previstas no nº 3 do artigo 11º 

(Ponto C) da portaria 192-A/2015 de 29 de junho; 

 

5. Método de seleção 

Aplicação da fórmula prevista nos nº 2,3,4 e 5 do artigo 11º da portaria 192-A/2015 de 

29 de junho; 
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6. Publicitação dos resultados 

Após análise das candidaturas e respetiva documentação, o júri publicitará na página 

eletrónica da escola – www.escolaportuguesastp.com - a lista final dos candidatos 

ordenada, por ordem decrescente, da classificação obtida em resultado da aplicação da 

fórmula referida no ponto 5 do presente aviso. 

 

7. Motivos de exclusão 

a. Não reunir os requisitos legais, gerais e específicos referidos neste aviso de 

abertura; 

b. Não enviar todos os documentos exigidos no ponto 4.2 de presente aviso de 

abertura; 

c. Candidatura entrada fora do prazo estabelecido. 

 

8. Entrega de Documentos 

No início do contrato de trabalho deve o candidato selecionado apresentar à direção da 

escola a documentação referida no ponto 4.2, autenticada ou original. 

O presente aviso não dispensa a leitura da legislação aplicável.  

 

São Tomé, 2 de julho de 2019 

A Presidente do Júri 
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ANEXO 1 
 

Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe – Centro de Ensino e Língua Portuguesa  
 

Concurso de Professor Bibliotecário – ano letivo 2019/2020 
 
 

Aviso de Abertura de Concurso n.º: …………………… 

 
 
Elementos de Candidatura:  
 
Nome do candidato: …………………………………………………………………………………………………..;  
 
Data de Nascimento: ………/……………/…………;  
 
Endereço de correio eletrónico de contacto: ……………………………………………………………….;  
 
Número de telemóvel de contacto: ……………………………………………..;  
 
NIF: _____________________ 
 
Número de utilizador -DGAE-Sighre: __________________ 
 
Identificação da habilitação para a função a que se candidata, nos termos do ECD:  
 
…………………………………………………………………………………………………….................................;  
 
Classificação Profissional: …………………………………………………;  
 
 
 
 

Data: ……………………………………………. 
 
 
 

Assinatura do candidato (legível) 
 
 

……………………………………………………… 
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