________________________________________________________________________________
AVISO N.º _001____/REMA/2013
Em conformidade com o Decreto Presidencial nº 102/11 de 23 de Maio e o Despacho nº
003/UTREMA/2013 da Unidade Técnica da Rede de Mediatecas de Angola, declara-se aberto o
concurso público para provimento de vagas no quadro de pessoal da Rede de Mediatecas de Angola,
nos termos conforme abaixo se descreve:
1.

INGRESSO

Nº de
vagas
3

20

35

20

Categorias

Requisitos

Estagiário de Investigação



Mestrado em Biblioteconomia e/ou em Tecnologias de
Informação;



Curso técnico de biblioteconomia e técnicas de
documentação;



Domínio de uma língua estrangeira



Licenciatura em biblioteconomia e/ou em Tecnologias
de Informação;



Curso técnico de biblioteconomia e técnicas de
documentação;



Domínio de uma língua estrangeira;



Bacharelato em áreas afins aos serviços das
Mediatecas;



Curso técnico de biblioteconomia



Curso Médio em áreas afins dos serviços das
Mediatecas;



Curso técnico de biblioteconomia;

Técnico Superior de 2ª classe

Técnico de 3ª classe

Técnico Médio de 3ª classe

15

Escriturário Dactilografo



Mínimo 8ª classe

6

Motorista de Ligeiros de 2ª classe



Mínimo 8ª classe



Carta de condução de Ligeiro Profissional



Mínimo 8ª classe

8

Operário qualificado de 2ª classe
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2. O Júri do presente concurso, é constituído pelos seguintes membros:
•
•
•
•
•
•

Victor da Silva – Presidente;
Sonia Cunha de Sá – Vice-Presidente;
José neto Fernandes – vogal;
António Castelo Branco – Vogal;
António Montenegro Freitas Duarte – vogal;
Maria Alexandra Aparício – vogal.

3. A admissão ao concurso público de ingresso é solicitada à Sua Excelência Coordenador do
Programa da Rede de Mediatecas de Angola, mediante requerimento, indicando a vaga que
concorre, acompanhado dos seguintes documentos:
o
o

Cópia do Bilhete de Identidade;
Cópia do Certificado de habilitações literárias.

4. As provas teóricas e práticas, versarão sobre matérias ligadas à constituição da relação
jurídica de emprego na função pública, nos termos do Decreto nº 25/91 de 29 de Junho,
questões sobre ética, deontologia profissional, biblioteconomia e cultura geral.
5. As vagas destinam-se as Mediatecas de Luanda, Benguela, Lubango, Soyo, Huambo e Saurimo.
6. O requerimento de admissão ao presente concurso, deverá ser entregue nas instalações das
respectivas Mediatecas, até ao 15º dia a contar da data da publicação do presente aviso no
Jornal de Angola.
UNIDADE TÉCNICA DA REDE DE MEDIATECAS DE ANGOLA, em Luanda, a 22 de Maio de 2013

O PRESIDENTE DO JURI
VICTOR DA SILVA
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