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Oatermina que a frequencia, com apro'Veitamento, do
curso deformac;ao de .Tecnicos de Bi'b'!iotecas. erfec
tuado pela Fundac;ao Cal-ouste Gulben'kian, aos Encar
,re.gados ,ce B.iiblioteiGas.ltinerantes e IF:ixas ou a q.ual
quer Dutro tuncion~kio dos referildos servic;oscom a
durac;a·o de 2 semEnas, para a18m de 9 anosde esco
latidade constitui iha!b'i.litac;ao adequada aD proevimento
na carreira tecnico,profissional, ·nfvel 3.

Dete>rmina que a ,fre1quencia, com ap,roeveitamento, do
curso deformac;a() de «Te,cnicos de 'Bibliotecas» etec
tua,eo pela Fundac;ao Ca,louste Gulbenikian, aos Encar
I'"egald,osde Bibliotacas ltinerantes e fixas ou a q,J·al
queroutro Ifuncicnariodos relfer:dos servic;os com a
dU1rac;a.o de2 s.emanas, para a!>E§m dos 9 ·an'os de esco
laridade constitui habi,litac;aa ad8quada aD 'P'r'Orvimento
na carreira tecnico-prOlfissional, nf,vel 3 ·(M·cnico-auxi
liar de B. A. D.).

borado pela Secretaria Regional da Educac;ao e
pela DirecC;8oRegional da Administrac;ao Publica.
Nestes termos', ao abrigo' do ·disposto no n.O 3,
alfnea b) do artigo 20.° do Decreto-Lei n.O 248/85,
de 15 de Jul ho, conjugado com 0 previsto no ponto
4. do Despacho Normativo n.O 3/86, de 7 de Ja
neiro:
Manda 0 Governo Regional da Madeira, pelos
Presidentedo Governo Hegional e Secretario Re
gional da Educac;ao, aprovar 0 seguinte:

1.° - A frequencia, com aproveitamento, do
curso de forma9ao de «Tecnicos de Bibliotecas»
efectuado pela Fundac;ao Calouste Gulbenkian,
aos Encarregados de Bibliotecas Itinerantes e Fi
xas ou a qualquer outro funcionario dos ·referidos
servi90s com a dura9ao de 2 semanas, para alem
de 9 anos de escolaridade constitui habilitac;ao
adequada ao provimento na carreira tecnico-pwfis
sional, nfvel 3.
2.° -

Esta Portaria entra imediatamente em

vigor.
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Pcrtaria n.O 38/88
Considerando que 0 curso de formac;aode
«Tecnicos de Bi'bliotecas» conferido pela Funda
c;:ao 'Calouste Gulbenkian, nao se enquadra nos
cursos pwfissionais criados nos termos dos Des
pachos Normativos n.O S 194-A/83 e 3/86, respec
tivamente de 21 de Outu'bro e 7 de Janeiro;
Considerandoqu8 0 n.O 3, alfnea b) do artigo
20.° do 'Decreto-Lei n.O 248/85, de 15 de Julho,
preve 0 reconhecimento de outras habilit8c;:oes
adequadas ao pwvimento em lugaresdas carre i
ras tecnico-profissionais;
Considerando ainda 0 parecerconjunto e1a

Presidencia do Governo Regional e Secretaria
Regional da Educa9ao, 15 de Jun'ho de 1988. 
Presidente do Governo Regional, Alb-erto Joao
0 Secretario Re
Cardoso Gonr;:alves Ja'rdfm. gional da 'Educ8c;ao, Eduardo Antonio Brazao de
Castro.

o

Portaria n.· 39/88
Considerandoque 0 cursodeformaC;8o de
«Tecnicosde Bibliotecas» conferido pela Fundac;:ao
Calouste Gulbenkian, nao S'8 enquadra nem nos
cursos profissionais criados nos termos dos Des
pachos Normativos n.os 194-A/83 e 3/86, respec
tivamente de 21 de Outu'bro e de 7 de Janeiro,
nem no curso tecnico pwfissional mferenciado no
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n.O 3 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.O 280/79, de
10 de Agosto;
Considerando que 0 n.O 3, alfnea b) do artigo
20.° do Decreto-'Lei n.O 248/85, de 15 de Julho,
preve 0 'reconhecimento de outras habilitag5es
adequadas ao provimento em lugares das carrei
ras tecnico-profissionais.
Considerando ainda 0 parecer conjunto ala
borado 'pela Secretaria Regional da Educagao e
pela Direcgao Hegional da Administragao Publica.
Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.o 3,
alfnea b) do artigo 20.° do Decreta-Lei n.o 248/85.
de 15 de Julho, conjugado com 0 previsto no ponto
4. ,do DespaGho Normativo n.o 3/86, de 7 de Ja
neiro:
Manda 0 Governo Regional da Madeira, pelos
Presidentes do Governo 'Regional e Secretario He·
gional da Educagao, aprovar 0 seguinte:
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1.° - A frequencia, com aproveitamento, do
curs,o de formagao de "Tecnicos de Bibliotecas»
efectuado pela Fundac;:ao iCalouste Gulbenkian, aos
Encarregados de Bibliotecas Itinerantes e Fixas
OLI a qua/quer outro funcionario dos referidos ser
vigos com a duragaode 2 semanas, para alem dos
9 anos de escolaridade constitui habilitagao ade·
quada ao provimento na carreira tecnico~profissia
nal, nivel 3. [Mcnico-auxiliar de B. A. D.).
2.° vigor.

,Esta Portaria entra imediatamente em

Presidencia do Governo Regional e Secreta ria
Regional da iEducagao, 15 de Junho de 1988. - 0
Presidente do Governo Regional, Alberto JO,ao
Cardoso Gom;alves Jardim. - 0 Secretario R~
gional da Educagao, Eduardo Antonio Brazao de
Castro.
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