Rede de Bibliotecas Escolares

Recursos humanos: professor bibliotecário e equipa
Com o objetivo de recolher informação detalhada sobre os recursos humanos afetos às
bibliotecas escolares no ano letivo 2022/ 2023, a Rede de Bibliotecas Escolares lança o
inquérito Recursos humanos 2023 (RH 2023).
Acesso
O acesso ao inquérito é efetuado a partir do Sistema de Informação RBE, disponível em
WWW:<URL:https://www.rbe.mec.pt/si>.
Estrutura
O inquérito é constituído por um formulário composto por três grupos de questões:
. Professor bibliotecário;
. Equipa das bibliotecas escolares do agrupamento;
. Equipa da biblioteca em exercício de funções na escola.
A subsecção Professor bibliotecário é duplicável até ao limite de três, para o efeito bastará
registar o número de professores bibliotecários do agrupamento no campo localizado no
início do questionário.
Preenchimento
O preenchimento dos questionários deverá ser efetuado pelas escolas sede de
agrupamento e escolas não agrupadas, uma vez que o acesso ao formulário apenas é
permitido a estes estabelecimentos. Nos agrupamentos de escolas, compete ao professor
bibliotecário coordenador da equipa a organização do trabalho de recolha da informação
relativa às bibliotecas dos diferentes estabelecimentos de ensino.
Calendário
O inquérito RH 2023 é disponibilizado para preenchimento de 24 de outubro a 21 de
novembro de 2022.
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Preenchimento: 24 de outubro a 21 de novembro

Recursos humanos: professor bibliotecário e equipa
Nº de professores bibliotecários do agrupamento1

Professor bibliotecário
Nome
E-mail
Autoriza o tratamento de dados pessoais2
Data de nascimento
Idade
Sexo
Grupo de recrutamento
Situação profissional
Professor bibliotecário de agrupamento/ escola com menos de 500 alunos
Exercício de funções

Nº de anos de desempenho do cargo de professor bibliotecário
Nº de anos de desempenho do cargo de professor bibliotecário no agrupamento/ escola
onde exerce funções
Nº de anos de exercício de funções na equipa da biblioteca escolar
Coordenador da equipa da biblioteca [Art.º 4.º da Portaria n.º 192-A/2015]
Designação
Pontuação obtida (A+B+C) [Art.º 11.º da Portaria n. º 192-A/2015]
Data da última designação
Total de pontuação obtida (A) até 31 de agosto de 2022

Formação académica3
Formação contínua
Situação no ano letivo 2021/ 2022
Formação académica

Possui formação académica específica para o desempenho de funções na biblioteca
escolar? [Sim: abertura de campos]
Grau
Designação

1

Questão disponível apenas para as escolas sede de agrupamento.

2

Autoriza, nos termos definidos nos direitos da política de privacidade, o tratamento dos seus dados pessoais (nome; email) pela Rede de Bibliotecas Escolares para envio de informação institucional sobre projetos e iniciativas?
3
De acordo com o Anexo II da Portaria n.º 192-A/2015, apenas deverá ser contabilizado o curso com a pontuação mais
elevada.
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Equipa das bibliotecas escolares do agrupamento4
Nº de escolas do agrupamento5
Nº de bibliotecas integradas na RBE5
Docentes da equipa por nível de educação/ ensino, excluindo os professores bibliotecários
Pré-escolar e 1º Ciclo
2º e 3º ciclos e Ensino Secundário
Total5

Nº

Horas p/ semana

Assistentes operacionais por tipologia de estabelecimento
Pré-escolar e 1º Ciclo
2º e 3º ciclos e Ensino Secundário
Total5

Nº

Horas p/ semana

Equipa da biblioteca em exercício de funções na escola
Docentes da equipa por nível de educação/ ensino, excluindo os professores bibliotecários
Pré-escolar e 1º Ciclo
2º e 3º ciclos e Ensino Secundário
Total5

Nº

Horas p/ semana

Nº

Horas p/ semana

Assistentes operacionais
Com horário exclusivo
Com horário parcial
Total5

Observações
Utilize este espaço para registar quaisquer informações que considere pertinentes.

4

Disponível apenas para as escolas sede de agrupamento.

5

Campo de preenchimento automático.

RH 2023

3 |3

