
Concurso Interno 

Periodicidade 
Docentes a que 

se destina 
Consequência da 

colocação 
Prioridades 

Preferências 

na 
Candidatura 

Prazo de 
Aceitação 

Prazo de 
Apresentação 

Consequência da 
não 

Apresentação e 
Aceitação 

4 em 4 anos. Próximo 

concurso realiza-se no 

ano letivo de 2012/13 

para o ano letivo 

2013/14. 

1. Docentes  de 

carreira, que venham 
a ser objeto de 

suspensão, extinção, 

fusão ou restruturação 

desde que por esse 

motivo tenham 

perdido a sua 

componente letiva. 

2. Docentes de 

carreira que 
pretendam a 

transferência para 

outro agrupamento. 

3. Docentes de 

carreira em licença 

sem vencimento de 

longa duração, desde 

que tenham requerido 

o ingresso ao local de 

origem até ao final do 
mês de setembro do 

ano letivo anterior 

àquele que pretendem 

regressar e que 

tenham sido 

informados da 

inexistência de vaga.  

Mudança de 

Agrupamento 

1.ª Prioridade:  

docentes de carreira 
dos agrupamentos de 

escolas ou de escolas 

não agrupadas que 

tenham sido objeto de 

extinção, fusão, 

suspensão ou 

reestruturação desde 

que, por esse motivo, 

tenham perdido a sua 
componente letiva;  

 

2.ª Prioridade:  

docentes de carreira 

dos agrupamentos de 

escolas ou de escolas 

não agrupadas, os de 

zona pedagógica e os 

docentes dos quadros 
das Regiões autónomas 

que pretendam a 

mudança do lugar de 

vinculação.  

 

3.ª Prioridade:  

docentes de carreira 

dos agrupamentos de 

escolas ou de escolas 

não agrupadas, os de 
zona pedagógica e os 

docentes que 

pretendem transitar de 

grupo de recrutamento 

e sejam portadores de 

habilitação profissional 

adequada (também 

aplicável a docentes 

pertencentes aos 
quadros das regiões 

autónomas e que 

pretendam mudar de 

grupo de recrutamento 

através da colocação 

em quadro no 

continente); 

a) Códigos de 

agrupamentos de 

escolas ou escolas 

não agrupadas, no 

máximo de 100;  

b) Códigos de 

concelhos, no 

máximo de 50;  

c) Códigos de 
zonas pedagógicas, 

sendo o máximo a 

totalidade dos QZPs 

(23). 

Através de aplicação 

informática da Direção-

Geral da Administração 

Escolar, no prazo de 5 

dias úteis após a 

publicitação da lista de 
colocação. 

Apresentação na escola 

onde foram colocados no 

1º dia útil de setembro. 

Nos casos previstos na 

lei (férias, parentalidade, 

doença ou outro) em 

que a apresentação não 
possa ser presencial o 

candidato colocado deve 

comunicar por si ou por 

interposta pessoa, até 

ao 1º dia útil de 

setembro, comunicar o 

facto ao agrupamento. 

No prazo de 5 dias úteis 

o candidato colocado 

deve apresentar o 
documento 

comprovativo da 

situação. 

Os docentes de carreira 

integrados na reserva de 

recrutamento têm que 

se apresentar no 1º dia 

útil do mês de setembro, 

no último agrupamento 
onde exerceram 

funções. 

 

Anulação da colocação 

obtida. 

Instauração de processo 

disciplinar aos docentes 

de carreira com vista à 

demissão ou 
despedimento. 
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Concurso de Mobilidade Interna 

Periodicidade 

Docentes a 

que se 
destina 

Consequência 
da colocação 

Prioridades Preferências na Candidatura 
Prazo de 
Aceitação 

Prazo de 
Apresentação 

Consequência 
da não 

Apresentação 
e Aceitação 

Anual. Próximo 

concurso realiza-se 

ainda no decorrer 

do ano letivo 

2011/12 para o 
ano letivo 

2012/13. 

Aberto anualmente 

pela DGAE pelo 

prazo de 5 dias 

úteis e após a 

publicitação do 

aviso da lista 

definitiva de 

colocação dos 
concursos interno 

e externo. 

1. Docentes de 

carreira com 

menos de 6 

horas de 

componente 

letiva. 

2. Docentes de 

carreira do QZP 

não colocados 

no concurso 

interno. 

3. Docentes de 

carreira que 

pretendam 

exercer 

transitoriamente 
funções 

docentes noutro 

agrupamento. 

Os docentes colocados 

em Mobilidade Interna 

ficam no agrupamento 

onde foram colocados 

até ao limite de 4 anos 

desde que mantenham 

uma componente 

letiva no mínimo de 6 

horas. 

Os docentes de 

carreira que no 

agrupamento de 

origem não tinham um 

mínimo de 6 horas 

letivas e que por isso 

motivo tiveram que 

concorrer neste 

concurso e que no seu 

agrupamento de 
origem, entretanto 

surja horário letivo no 

mínimo de 6 horas, 

pode a ele regressar 

caso o docente esteja 

interessado. 

1ª prioridade: 

Docentes de 

carreira a quem 

não é possível 

atribuir pelo 
menos 6 horas 

de componente 

letiva; 

Obrigatório ir a 

este concurso. 

Docentes de 

carreira do 

quadro de zona 

pedagógica não 

colocados no 
concurso interno. 

Obrigatório ir a 

este concurso. 

2ª prioridade: 

Docentes de 

carreira do 

quadro dos 

agrupamentos de 

escolas ou 
escolas não 

agrupadas que 

pretendam 

exercer 

transitoriamente 

funções docentes 

noutro 

agrupamento de 

escolas ou 

escolas não 
agrupadas; 

 

 

a) Códigos de agrupamentos de escolas ou escolas não 

agrupadas, no máximo de 100;  

b) Códigos de concelhos, no máximo de 50;  

c) Códigos de zonas pedagógicas, sendo o mínimo 2 (só 

aplicável a docentes de QZP, o 2º QZP tem que possuir no 

mínimo 1 código de agrupamento) e o máximo a totalidade 

dos QZPs (23). 

Docentes do QZP que não esgotem a totalidade dos 

agrupamentos no âmbito geográfico do QZP, é considerado 

que manifestam igual preferência pelos restantes 

agrupamentos, sendo colocados por ordem crescente de 
agrupamento. 

Docentes com menos de 6 horas letivas que não esgotem 

a totalidade dos agrupamentos de escola no âmbito do 

concelho de vinculação, é considerado que manifestam igual 

preferência pelos restantes agrupamentos desse mesmo 

concelho, fazendo-se a colocação por ordem crescente do 

código de agrupamento. 

Se o lugar de origem ou de colocação do docente com 

menos de 6 horas letivas se situar na área do concelho de 

Lisboa ou na área dos concelhos de Amadora, Odivelas, 
Vila Franca de Xira, Loures, Cascais, Sintra, Oeiras, 

Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, a 

colocação faz-se para lugares neles situados, 

independentemente do acordo do interessado.  

Se o lugar de origem ou de colocação do docente com 

menos de 6 horas letivas se situar na área do concelho de 

Porto  ou na área dos concelhos de Matosinhos, Maia, 

Gondomar, Valongo, Vila Nova de Gaia, a colocação faz-

se para lugares neles situados, independentemente do acordo 
do interessado. 

Nota: A determinação do docente do QZP e de carreira com 

menos de 6 horas letivas é desencadeado pelo diretor que se 

houver um número excedentário de voluntários os indicar por 

ordem decrescente de graduação, caso não haja voluntários, 

indica os docentes por ordem crescente de graduação, 

devendo a distribuição de serviço ser efetuada em primeiro 

lugar aos docentes QA. 

Através de 

aplicação 

informática 
da Direção-

Geral da 

Administração 

Escolar, no 

prazo de 2 

dias úteis 

após a 

publicitação 

da lista de 

colocação. 

3 dias uteis após a 
respetiva 

colocação. 

Nos casos previstos 

na lei (férias, 

parentalidade, 

doença ou outro) 

em que a 

apresentação não 

possa ser 
presencial o 

candidato colocado 

deve comunicar por 

si ou por interposta 

pessoa, até ao 1º 

dia útil de 

setembro, 

comunicar o facto 

ao agrupamento. 

No prazo de 5 dias 
úteis o candidato 

colocado deve 

apresentar o 

documento 

comprovativo da 

situação. 

Os docentes de 

carreira integrados 

na reserva de 
recrutamento têm 

que se apresentar 

no 1º dia útil do 

mês de setembro, 

no último 

agrupamento onde 

exerceram funções. 

Anulação da 

colocação obtida. 

Instauração de 

processo disciplinar 

aos docentes de 

carreira com vista 
de à demissão ou 

despedimento. 
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Concurso Externo 

Periodicidade 
Docentes a que se 

destina 
Consequência 
da colocação 

Prioridades 
Preferências na 

Candidatura 
Prazo de 
Aceitação 

Prazo de 
Apresentação 

Consequência da 
não 

Apresentação e 

Aceitação 

De 4 em 4 anos. 

Próximo concurso 

realiza-se no ano 

letivo de 2012/13 

para o ano letivo 

2013/14. 

Docentes que obedeçam aos 

seguintes requisitos: 

 1. Possuir as habilitações 

profissionais legalmente 

exigidas para a docência no 

nível de ensino e grupo de 
recrutamento a que se 

candidatam; 

2. Ter cumprido os deveres 

militares ou de serviço 

cívico, quando obrigatório; 

3. Não estar inibido do 

exercício de funções 

públicas ou interdito para o 

exercício das funções a que 

se candidata; 

4. Possuir a robustez física, 

o perfil psíquico e as 

características de 

personalidade 

indispensáveis ao exercício 

da função e ter cumprido as 

leis de vacinação 

obrigatória; 

5. Obter aprovação em 
prova de avaliação de 

competências e 

conhecimentos excepto o 

que estão previstos no 

artigo 4º do Decreto-Lei nº 

75 de 23 de junho de 20101. 

e que não estão integrados 

na carreira e que pretendam 

aceder a vagas dos 

agrupamentos. 

Ingresso em lugar 

de carreira no 

agrupamento onde 

foram colocados. 

1ª prioridade: 

Docentes qualificados 

profissionalmente (dos 

estabelecimentos da rede do MEC, 
das regiões autónomas, 

estabelecimentos do ensino superior 

público, dos estabelecimentos ou 

instituições de ensino dependentes 

ou sob tutela de outros ministérios 

com protocolo com o MEC, dos 

estabelecimentos do ensino de 

português no estrangeiro, incluindo 

o exercício de funções docentes 
como agentes da cooperação 

portuguesa nos termos do 

correspondente estatuto jurídico) 

para o grupo de recrutamento a que 

se candidatam, que tenham 

prestado funções docentes em pelo 

menos 365 dias no ensino público 

nos últimos seis anos. 

Docentes de estabelecimentos 

particulares com contrato de 
associação, desde que tenham sido 

opositores à Contratação Inicial, no 

ano imediatamente anterior ao da 

realização do concurso externo e 

tenham lecionado num horário anual 

não inferior a 365 dias em dois dos 

seis anos letivos imediatamente 

anteriores ao da data de abertura do 

concurso em estabelecimentos 
particulares com contratos de 

associação e/ou em 

estabelecimentos integrados na rede 

do MEC; 

2ª prioridade: 

Docentes qualificados 

profissionalmente para o grupo de 

recrutamento a que se candidatam. 

a) Códigos de 

agrupamentos de 

escolas ou escolas não 

agrupadas, no mínimo 

de 25 e no máximo de 

100;  

b) Códigos de 

concelhos, no mínimo 

de 10 e no máximo de 

50;  

c) Códigos de zonas 

pedagógicas, no 

mínimo 2 e no máximo 

a totalidade dos QZPs 

(23). 

Através de 

aplicação 

informática da 

Direção-Geral da 
Administração 

Escolar, no prazo 

de 5 dias úteis 

após a 

publicitação da 

lista de 

colocação. 

Apresentação na 

escola onde foram 

colocados no 1º dia 

útil de setembro. 

Nos casos previstos 

na lei (férias, 

parentalidade, 
doença ou outro) 

em que a 

apresentação não 

possa ser presencial 

o candidato 

colocado deve 

comunicar por si ou 

por interposta 

pessoa, até ao 1º 

dia útil de 
setembro, 

comunicar o facto 

ao agrupamento. 

No prazo de 5 dias 

úteis o candidato 

colocado deve 

apresentar o 

documento 

comprovativo da 
situação. 

 

Anulação da colocação 

obtida. 

Impossibilidade dos 

docentes serem 

colocados mediante os 

concursos de 
contratação inicial e 

reserva de 

recrutamento, no 

respetivo ano escolar e 

no seguinte, sem 

prejuízo de poderem ser 

opositores ao concurso 

externo, no ano da sua 

realização.. 

 

                                           

1 Candidatos que em 24 de junho de 2010 estejam numa destas situações: tenham já obtido a menção qualitativa não inferior a Bom, candidatos que tenham exercido funções docentes no 

ensino particular e cooperativo, em IPSS e no Ensino Português no Estrangeiro e que tenham obtido menção qualitativa não inferior a Bom. 

www. sindep.pt 



Contratação Inicial 
(não aplicável aos estabelecimentos de ensino artístico e ensino artístico especializado, às escolas com contrato de autonomia, às escolas TEIP, às 

escolas profissionais de referência e ao ensino do português no estrangeiro) 

Periodicidade 
Docentes a que se 

destina 
Consequência da 

colocação 
Prioridades 

Preferências na 
Candidatura 

Prazo de 
Aceitação 

Prazo de 
Apresentação 

Consequência 
da não 

Apresentação 
e Aceitação 

Anual. Próximo 

concurso realiza-se 

ainda no decorrer 

do ano letivo 

2011/12 para o 

ano letivo 2012/13 

A abertura de 

concurso ocorre 5 
dias úteis após a 

publicitação da 

lista definitiva de 

colocação ao 

concurso externo 

quando a este 

houver lugar) 

1. Docentes não colocados 

no concurso externo, que 

tenham manifestado na sua 
candidatura o interesse de 

serem opositores ao 

concurso da contratação 

inicial. 

2. Candidatos na situação 

de licença sem vencimento 

de longa duração que não 

tenham obtido colocação no 

concurso interno mas que 
pretendam ser colocados em 

regime de contrato. 

Colocação em regime de 

contrato a termo 
resolutivo a termo certo 

ou incerto de duração 

mínima de 30 dias e 

máxima o ano escolar (31 

de Agosto). 

A colocação em horário 

anual e completo, pode 

ser renovada por iguais e 

sucessivos períodos, até 

ao limite de 4 anos 
letivos, incluindo o 1º ano 

de colocação. 

A renovação de contrato 

depende de: 

1. Apresentação a 

concurso. 

2. Inexistência de 

docentes de carreira no 

grupo de recrutamento a 
concurso e que tenham 

manifestado preferência 

por esse agrupamento. 

3. Manutenção do horário 

letivo completo apurado à 

data em que a 

necessidade é declarada. 

4. Avaliação de 

desempenho com a 

classificação mínima de 
Bom. 

5. Concordância expressa 

da Escola 

6. Concordância do 

candidato. 

Os requisitos de 3 a 6 são 

feitos num único 

momento através de 

plataforma eletrónica  da 
DGAE. 

1ª prioridade: 

Docentes qualificados 
profissionalmente (dos 

estabelecimentos da rede do MEC, 

das regiões autónomas, 

estabelecimentos do ensino 

superior público, dos 

estabelecimentos ou instituições de 

ensino dependentes ou sob tutela 

de outros ministérios com protocolo 

com o MEC, dos estabelecimentos 

do ensino de português no 
estrangeiro, incluindo o exercício 

de funções docentes como agentes 

da cooperação portuguesa nos 

termos do correspondente estatuto 

jurídico) para o grupo de 

recrutamento a que se candidatam, 

que tenham prestado funções 

docentes em pelo menos 365 dias 

no ensino público nos últimos seis 
anos. 

Docentes de estabelecimentos 

particulares com contrato de 

associação, desde que tenham sido 

opositores à Contratação Inicial, no 

ano imediatamente anterior ao da 

realização do concurso externo e 

tenham lecionado num horário 

anual não inferior a 365 dias em 

dois dos seis anos letivos 
imediatamente anteriores ao da 

data de abertura do concurso em 

estabelecimentos particulares com 

contratos de associação e/ou em 

estabelecimentos integrados na 

rede do MEC; 

2ª prioridade: 

Docentes qualificados 

profissionalmente para o grupo de 
recrutamento a que se candidatam. 

a) Códigos de 

agrupamentos de 

escolas ou escolas não 

agrupadas, no mínimo 

de 25 e no máximo de 

100;  

b) Códigos de 
concelhos, no mínimo 

de 10 e no máximo de 

50;  

c) Códigos de zonas 

pedagógicas, no mínimo 

2 e no máximo a 

totalidade dos QZPs 

(23).  

d) Podem para além 
das preferências 

descritas nas alíneas 

anteriores, manifestar 

preferências para os 

seguintes intervalos: 

1. Horário Completo. 

2. Horário entre 15 e 21 

horas. 

3. Horário entre 8 e 14 
horas. 

Os candidatos 

manifestam ainda 

preferência quanto à 

duração previsível do 

contrato: 

-Contratos a celebrar 

durante o 1º período, 

com termo a 31 de 

agosto. 

-Contratos a celebrar 

durante o 1º período, 

com termo a 31 de 

agosto e contratos de 

duração temporária. 

Através de 

aplicação 
informática da 

Direção-Geral 

da 

Administração 

Escolar, no 

prazo de 2 dias 

úteis após a 

publicitação da 

lista de 
colocação. 

3 dias úteis após a 

respetiva colocação. 

Nos casos previstos 

na lei (férias, 

parentalidade, 

doença ou outro) 

em que a 

apresentação não 

possa ser presencial 
o candidato 

colocado deve 

comunicar por si ou 

por interposta 

pessoa, até ao 1º 

dia útil de 

setembro, 

comunicar o facto 

ao agrupamento. 
No prazo de 5 dias 

úteis o candidato 

colocado deve 

apresentar o 

documento 

comprovativo da 

situação. 

Os docentes de 

carreira integrados 

na reserva de 
recrutamento têm 

que se apresentar 

no 1º dia útil do 

mês de setembro, 

no último 

agrupamento onde 

exerceram funções. 

Anulação da 

colocação obtida. 

Impossibilidade dos 

docentes serem 

colocados mediante 

os concursos de 

contratação inicial e 

reserva de 

recrutamento, no 
respetivo ano 

escolar e no 

seguinte, sem 

prejuízo de poderem 

ser opositores ao 

concurso externo, 

no ano da sua 

realização.. 
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Reserva de Recrutamento 
(a colocação de candidatos à colocação através deste procedimento termina a 31 de dezembro. Os docentes de carreira que integram a reserva de 

recrutamento podem ser colocados através deste procedimento a qualquer altura do ano letivo) 

Periodicidade 
Docentes 
a que se 
destina 

Consequência da colocação 
Ordenação 

dos docentes 
Preferências na 

Candidatura 
Prazo de 
Aceitação 

Prazo de 
Apresentação 

Consequência 
da não 

Apresentação 
e Aceitação 

Anual. Próximo 

concurso realiza-se 

ainda no decorrer 

do ano letivo 

2011/12 para o 

ano letivo 2012/13 

A abertura de 

concurso ocorre 5 
dias úteis após a 

publicitação da 

lista definitiva de 

colocação ao 

concurso externo 

quando a este 

houver lugar) 

1. Docentes 

de carreira a 

e que não 
têm pelo 

menos 6 

horas 

letivas. Não 

colocados no 

mobilidade 

interna. 

2. Docentes 

de carreira 
do QPZ não 

colocados no 

concurso 

interno e não 

colocados no 

mobilidade 

interna. 

3. Docentes 

não 
colocados no 

concurso 

externo, no 

ano da sua 

realização. 

4. Docentes 

não 

colocados. 

na 

contratação 
inicial. 

Para os docentes de carreira: 

Os docentes colocados em Mobilidade Interna ficam no 

agrupamento onde foram colocados até ao limite de 4 

anos desde que mantenham uma componente letiva no 

mínimo de 6 horas. 

Os docentes de carreira que no agrupamento de origem 

não tinham um mínimo de 6 horas letivas e que por isso 

motivo tiveram que concorrer neste concurso e que no 

seu agrupamento de origem, entretanto surja horário 

letivo no mínimo de 6 horas, pode a ele regressar caso o 
docente esteja interessado. 

Nota: Estes docentes mantêm-se no agrupamento da 

última colocação quando estão na reserva de 

recrutamento até serem colocados. 

Para os docentes contratados: 

Colocação em regime de contrato a termo resolutivo a 

termo certo ou incerto de duração mínima de 30 dias e 

máxima o ano escolar (31 de Agosto). 

A colocação em horário anual e completo, pode ser 
renovada por iguais e sucessivos períodos, até ao limite 

de 4 anos letivos, incluindo o 1º ano de colocação. 

A renovação de contrato depende de: 

1. Apresentação a concurso. 

2. Inexistência de docentes de carreira no grupo de 

recrutamento a concurso e que tenham manifestado 

preferência por esse agrupamento. 

3. Manutenção do horário letivo completo apurado à data 

em que a necessidade é declarada. 

4. Avaliação de desempenho com a classificação mínima 
de Bom. 

5. Concordância expressa da Escola 

6. Concordância do candidato. 

Os requisitos de 3 a 6 são feitos num único momento 

através de plataforma eletrónica  da DGAE. 

Nota: Estes docentes regressam à reserva para efeitos de 

nova colocação desde que manifestem interesse em 

voltarem a ser contratados. 

Os docentes são 

ordenados de 

acordo com a sua 

graduação 

profissional e na 

seguinte 

sequência: 

1. Docentes de 

carreira que 

tenham sido 

objeto de 

extinção, fusão, 

suspensão ou 

reestruturação 

desde que, por 

esse motivo, 
tenham perdido a 

sua componente 

letiva. 

2. Docentes de 

QZP com ausência 

de componente 

letiva. 

3. Docentes não 

colocados no 

concurso externo 
no ano da sua 

realização. 

4. Docentes 

candidatos à 

contratação inicial. 

a) Códigos de 

agrupamentos de 

escolas ou escolas não 
agrupadas, no mínimo 

de 25 e no máximo de 

100;  

b) Códigos de 

concelhos, no mínimo 

de 10 e no máximo de 

50;  

c) Códigos de zonas 

pedagógicas, no mínimo 

2 e no máximo a 
totalidade dos QZPs 

(23).  

d) Podem para além 

das preferências 

descritas nas alíneas 

anteriores, os docentes 

que não estão na 

carreira, podem 

manifestar preferências 
para os seguintes 

intervalos: 

1. Horário Completo. 

2. Horário entre 15 e 21 

horas. 

3. Horário entre 8 e 14 

horas. 

Os candidatos 

manifestam ainda 

preferência quanto à 
duração previsível do 

contrato: 

-Contratos a celebrar 

durante o 1º período, 

com termo a 31 de 

agosto. 

-Contratos a celebrar 

durante o 1º período, 

com termo a 31 de 
agosto e contratos de 

duração temporária. 

Através de 

aplicação 
informática da 

Direção-Geral 

da 

Administração 

Escolar, no 

prazo de 2 dias 

úteis após a 

publicitação da 

lista de 
colocação. 

2 dias uteis após a 

respetiva colocação. 

Nos casos previstos 

na lei (férias, 

parentalidade, 

doença ou outro) 

em que a 

apresentação não 

possa ser presencial 
o candidato 

colocado deve 

comunicar por si ou 

por interposta 

pessoa, até ao 1º 

dia útil de 

setembro, 

comunicar o facto 

ao agrupamento. 
No prazo de 5 dias 

úteis o candidato 

colocado deve 

apresentar o 

documento 

comprovativo da 

situação. 

Os docentes de 

carreira integrados 

na reserva de 
recrutamento têm 

que se apresentar 

no 1º dia útil do 

mês de setembro, 

no último 

agrupamento onde 

exerceram funções. 

Para os docentes 

de carreira: 

Anulação da 

colocação obtida. 

Instauração de 

processo disciplinar 

aos docentes de 

carreira com vista à 

demissão ou 

despedimento. 

Para os docentes 
contratados: 

Anulação da 

colocação obtida. 

Impossibilidade dos 

docentes serem 

colocados mediante 

os concursos de 

contratação inicial e 

reserva de 
recrutamento, no 

respetivo ano 

escolar e no 

seguinte, sem 

prejuízo de poderem 

ser opositores ao 

concurso externo, 

no ano da sua 

realização. 
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Contratação de Escola 

Periodicidade 
Casos em que este tipo 
de concurso se aplica 

Procedimento da 
contratação 

Critérios de 
Seleção 

Ordenação 

dos 
candidatos 

Prazo de 
Aceitação 

Prazo de 
Apresentação 

Consequência 
da não 

Apresentação 
e Aceitação 

Anual.  

1. Subsistam necessidades de 

docentes após 31 de dezembro e 

às quais os docentes de 

carreiras que integram a reserva 

de recrutamento, não sejam em 

número suficiente. 

2. Horários inferiores a 8 horas 

letivas, desde que não sejam 

utilizados para completamento. 

3. Horários não ocupados na 

reserva de recrutamento. 

4. Horários resultantes de duas 

não aceitações, referentes ao 

mesmo horário, nas colocações 

da reserva de recrutamento. 

5. Necessidades a prestar por 

formadores ou técnicos 

especializados, nas áreas de 

natureza profissional, 

tecnológica, vocacional ou 

artística dos ensino básico e 

secundário que não se 

enquadrem nos grupos de 

recrutamento do Decreto-lei nº 
27/2006 de 10 de fevereiro. 

6. Escolas portuguesas no 

estrangeiro. 

1. O concurso da contratação de 

escola realiza-se através de 
aplicação informática 

disponibilizada pela DGAE. 

2. O procedimento é aberto pelo 

órgão de direção do agrupamento, 

pelo prazo de 3 dias úteis 

(divulgado na página do 

agrupamento) e tem que possuir as 

seguintes informações: 

a) Identificação da mobilidade de 

contrato de trabalho a termo 
resolutivo. 

b) Identificação da duração do 

contrato. 

c) Identificação do local de 

trabalho. 

d) Caracterização das funções. 

e) Requisitos de admissão e 

critérios de seleção. 

Nota: Contrato de trabalho a termo 
resolutivo a contar a partir do 1º 

dia útil imediatamente a seguir ao 

da aceitação, tendo a duração 

mínima de 30 dias(férias incluídas) 

até a necessidade persistir (no 

máximo pode ir até 31 de agosto). 

Nos casos de substituição o 

contrato mantém-se enquanto 

houver necessidade da mesma ou 
até ao 3º dia útil após a 

apresentação do docente 

substituído. No caso do docente 

substituído se apresentar durante o 

período de avaliação, o contrato 

mantém-se até a respetiva 

conclusão. 

Estes contratos não podem ser 

renovados. 

Docentes: 

1. Graduação profissional 

com a ponderação de 50% 

ou classificação académica 

nos casos em que foi 

esgotada a possibilidade de 

colocação de docentes 
profissionalizados sendo 

necessário recorrer a 

candidatos com habilitação 

própria.. 

2. Entrevista de avaliação 

de competências ou 

avaliação curricular, com 

uma ponderação de 50%. 

(as ponderações de cada 

item devem constar na 
aplicação eletrónica, para 

conhecimento dos 

candidatos) 

Técnicos especializados: 

1. Avaliação do portfólio 

com uma ponderação de 

30% (as ponderações de 

cada item devem constar 

na aplicação eletrónica, 
para conhecimento dos 

candidatos). 

2. Entrevista de avaliação 

de competências com uma 

ponderação de 35% (as 

ponderações de cada item 

devem constar na 

aplicação eletrónica, para 

conhecimento dos 

candidatos). 

3. Número de anos de 

experiência profissional na 

área, com uma ponderação 

de 35%. 

1º Candidatos são 

ordenados por 

ordem decrescente 

da graduação 

profissional. 

2º A entrevista de 

avaliação de 

competências ou a 

avaliação 
curricular é 

aplicada a 

tranches de 5 

candidatos até à 

satisfação das 

necessidades. 

Nota: terminado o 

período de 

seleção, a direção 
aprova e publicita 

a lista final na 

página da internet 

e na escola ou 

sede agrupamento 

em local visível. 

Primeiro dia 
útil seguinte 

após a 

respetiva 

comunicação. 

Através de 

aplicação 

informática da 

Direção-Geral 

da 
Administração 

Escolar, no 

prazo de 2 dias 

úteis após a 

publicitação da 

lista de 

colocação. 

2 dias uteis após a 

respetiva colocação. 

 

Anulação da 

colocação obtida. 
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