
CONVOCATÓRIA DE CURSO

1. Introdução

Com o objetivo de contribuir  para  o desenvolvimento de recursos  humanos  qualificados para
assumirem os desafios que hoje se colocam às bibliotecas públicas, a Direção-Geral do Livro, dos
Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), oferece um total de 20 inscrições para o curso virtual: “Clubs
virtuales de lectura: dinamizar para conversar”

2. Curso

 “Clubs virtuales de lectura: dinamizar para conversar”

 Datas: 14 a 29 de outubro de 2021
 Nº de horas: 30
 Outras informações relativas ao curso no documento que se anexa.

3. Informações

Informações a ter em conta pelos candidatos selecionados:

 A DGLAB comunicará à entidade formadora os candidatos selecionados para o curso.

4. Quem pode candidatar-se?

Cada biblioteca poderá candidatar um técnico superior sendo dada preferência a: 

 Técnicos de bibliotecas que integrem Redes Intermunicipais com Acordos de Cooperação
celebrados com a DGLAB.

 Bibliotecas da RNBP não integradas em Redes Intermunicipais.

 Outras bibliotecas públicas.

Na  seleção  dos  candidatos  será  tido  ainda  em  atenção,  o  envio  atempado  do  questionário
estatístico da DGLAB, relativo à respetiva biblioteca.

Só é aceite uma inscrição por biblioteca.
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5. Formulário de seleção 

Os  interessados  devem  remeter  à  DGLAB,  o  formulário  de  seleção,  devidamente  preenchido,
incluindo o acordo do responsável hierárquico, até ao dia 1 de outubro  de 2021 para o endereço
de correio eletrónico: rnbp@dglab.gov.pt

6. Critérios de seleção

A seleção de candidatos será efetuada pela DGLAB de acordo com o referido no nº4.

Será igualmente considerada a motivação e a melhoria prevista para os serviços constantes dos
pontos 3.1. e 3.2. do formulário de seleção.

Em caso de igualdade ter-se-á em atenção a ordem de chegada dos formulários. 

7. Comunicação aos candidatos selecionados

Os candidatos selecionados serão contatados pela DGLAB.  

8. Custos da formação

Os custos com a formação são da responsabilidade da DGLAB não havendo encargos  para os
candidatos selecionados.

9. Obrigações dos candidatos selecionados

Os beneficiários comprometem-se a cumprir as seguintes obrigações:

 Responder às comunicações da DGLAB.
 Participar em todas as atividades e avaliações programadas para os cursos.
 Enviar à DGLAB cópia do certificado final.
 Organizar  uma  sessão  de  apresentação  dos  conteúdos  do  curso  para  o  Grupo  de

Trabalho da respetiva Rede Intermunicipal.

10. Incumprimento

O incumprimento total ou parcial das condições aceites pelos candidatos e em particular a sua não
participação, sem causa justificada, nas atividades programadas nos cursos, é sancionada, 
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podendo os mesmos vir a ser impedidos de beneficiar de outros apoios ou atividades promovidas
pela DGLAB.

10. Outras informações

Qualquer  dúvida  ou  esclarecimento  deverá  ser  efetuado  junto  da  Direção  de  Serviços  de
Bibliotecas da DGLAB, para o seguinte endereço de correio eletrónico: rnbp@dglab.gov.pt
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