
Anexo: sugestões de alteração e observações aos artigos da 
legislação de concursos docentes que regulam a contratação de 
escola  
(Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 de Junho)  
	  

Redacção actual da lei Observações e propostas 
Contratação de escola 
Artigo 38.º 
Objecto 
1 - As necessidades temporárias de serviço 
docente e de formação em áreas técnicas 
específicas podem ser asseguradas pelos 
agrupamentos de escolas ou escolas não 
agrupadas, mediante contratos de trabalho a 
termo resolutivo a celebrar com pessoal docente 
ou pessoal técnico especializado. 
2 — Para efeitos do número anterior, 
consideram-se necessidades temporárias: 
a) As que subsistam ao procedimento da reserva 
de recrutamento, após 31 de Dezembro; 
 
 
 
 
b) Os horários inferiores a oito horas letivas, 
desde que não sejam utilizados para 
completamento; 
d) As resultantes de duas não aceitações, 
referentes ao mesmo horário, nas colocações da 
reserva de recrutamento. 
 
3 — Consideram-se ainda necessidades 
temporárias as necessidades de serviço a prestar 
por formadores ou técnicos especializados, nas 
áreas de natureza profissional, tecnológica, 
vocacional ou artística dos ensinos básico e 
secundário que não se enquadrem nos grupos de 
recrutamento a que se refere o Decreto -Lei n.º 
27/2006, de 10 de fevereiro. 
 
 
 
4 — Aos docentes colocados ao abrigo do 
concurso de contratação de escola é aplicado o 
disposto nos n.os 3 a 5 do artigo 33.º, de modo a 
garantir a continuidade pedagógica. 
 
 
5 — Para efeitos do número anterior, considera-
se horário anual aquele que decorre apenas da 
1.ª colocação. 
6 — O presente procedimento é aplicável às 
escolas portuguesas no estrangeiro. 
 
 
 
Artigo 39.º 
Abertura do procedimento e critérios de seleção 

(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excluir alínea a) (as necessidades de 
recrutamento posteriores a 31 de Dezembro 
devem continuar a ser supridas pela reserva de 
recrutamento acompanhada de um processo de 
renovação com alargamento mensal de 
preferências dos candidatos a realizar nas 
ultimas 48 horas de cada mês com efeito para o 
mês seguinte) 
Idem 
 
 
Idem (as não aceitações desaparecem com a 
renovação mensal de preferências pelos 
candidatos) 
 
Este processo de selecção de técnicos nada tem 
a ver com selecção de docentes mas é sim um 
processo normal de selecção de pessoal na 
função pública (mesmo para os que vão leccionar 
em cursos e áreas técnicas). 
Deve ser sempre prevista, para os que 
leccionem, preferência de selecção, em 
igualdade de currículos, aos técnicos que tenham 
experiência de docência e/ou profissionalização 
num qualquer grupo de docência. 
 
Este número refere-se à renovação para vários 
anos (4 no máximo) de contratos obtidos por um 
único ano. Essa possibilidade é injusta e 
violadora de princípios que se defendem no 
contexto desta petição e deve ser retirada da lei. 
 
Vide comentário anterior. 
 
 
Com todas as críticas ao procedimento, e 
julgando que deva ser alterado, concordamos 
que a sua configuração a existir deva ser igual 
para as escolas portuguesas no estrangeiro. 
 
(…) 
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1 — A celebração de contrato de trabalho é 
precedida de um procedimento de seleção e 
recrutamento que obedece às disposições 
constantes dos números seguintes. 
2 — O concurso de contratação de escola 
realiza-se através de uma aplicação informática 
disponibilizada para o efeito pela Direcção-geral 
da Administração Escolar. 
 
 
 
 
3 — O procedimento de seleção é aberto pelo 
órgão de direção do agrupamento de escola ou 
escola não agrupada, pelo prazo de três dias 
úteis. 
4 — A oferta de contratação de escola é também 
divulgada na página da Internet do respetivo 
agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada. 
 
 
 
5 — A publicitação referida no número anterior 
inclui os seguintes elementos: 
a) Identificação da modalidade 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. 
 
 
6 — São critérios objetivos de seleção, a seguir 
obrigatoriamente, 
para os grupos de recrutamento previstos no 
Decreto-Lei n.º 27/2006, de 10 de fevereiro: 
 
 
 
a) A graduação profissional nos termos do n.º 1 
do artigo 11.º, com a ponderação de 50 %; 
 
b) Um dos seguintes critérios com a ponderação 
de 50 %: 
i) Entrevista de avaliação de competências; 
ii) Avaliação curricular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Novo número a acrescentar, face à criticável falta 
de transparência do actual processo: “os dados 
de requisitos, critérios, listagens de selecção e 
ordenação e resultados para selecção devem 
totalmente públicos e ser acessíveis a todos os 
utilizadores da aplicação e não apenas aos 
candidatos de cada um dos processos de 
contratação.” 
(…) 
 
 
 
Vide comentário a 2 acima (complementar a esta 
divulgação). 
Na página da escola deve constar a acta de 
aprovação de critérios de selecção produzida 
pelo Conselho Pedagógico e outros órgãos da 
escola com menção expressa da sua votação. 
 
e) Os requisitos de admissão devem cumprir os 
critérios legais impedindo-se os casos concretos 
narrados em 
http://vistodaprovincia.blogspot.pt/2012/09/escolh
er-os-melhores-viva-autonomia.html  ou 
http://www.provedor-
jus.pt/archive/doc/Oficio_015182.pdf ou 
http://www.arlindovsky.net/2012/10/anulacao-de-
37-contratacoes-de-escola/ 
 
O facto de se usar a palavra “objectivos” 
(desnecessária em texto normativo que, se 
subentende, visa definir processos objectivos) 
acaba por ser a assunção subconsciente do 
legislador da falta de objectividade (e injustiça 
constatada).  
 
Consideramos ser esse o único critério praticável 
(cf.http://vistodaprovincia.blogspot.pt/2011/09/cart
a-um-matematico-pela-salvacao-de.html)   
A questão da ponderação esbarra com algumas 
dificuldades que foram explicadas em 
http://vistodaprovincia.blogspot.pt/2012/03/oferta-
de-escola-criterios-objectivos.html. 
50% calculados com que escala? A maioria das 
entrevistas realiza-se atabalhoadamente, sem 
condições de comparabilidade e fora dos critérios 
das portarias que as regulam.  
A avaliação curricular, por seu lado, já se inclui, 
na parte mais significativa, na graduação (que 
inclui a ponderação da formação inicial para 
docência e a experiência através do tempo de 
serviço).  
A ponderação de outros aspectos tem de ser 
razoável. Por exemplo, faz sentido que acções de 
formação de 50 horas valham mais que notas de 
17 numa licenciatura ou 10 anos de serviço? 
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7 — Nos casos referidos na alínea b) do número 
anterior, a ponderação de cada critério deve 
constar na aplicação eletrónica, para 
conhecimento dos candidatos. 
8 — Os candidatos são primeiro ordenados de 
acordo com o critério da alínea a), sendo a lista 
divulgada na página eletrónica do agrupamento 
de escolas ou escola não agrupada. 
9 — A aplicação do disposto na alínea b) é feita 
por tranches sucessivas de cinco candidatos, por 
ordem decrescente da graduação até à 
satisfação das necessidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 — Esgotada a possibilidade de colocação de 
docentes profissionalizados, pode a escola, a 
título excecional, selecionar docentes com 
habilitação própria, seguindo os critérios de 
seleção identificados nos n.os 6 a 9, substituindo 
na alínea a) do n.º 6 a graduação profissional 
pela classificação académica acrescida de 0,5 
pontos por cada ano escolar completo, 
arredondada às milésimas, nos termos da 
subalínea iii) da alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º. 
11 — São critérios objetivos de seleção, a seguir 
obrigatoriamente, para os técnicos 
especializados: 
a) A avaliação do portfólio com uma ponderação 
de 30%; 
b) Entrevista de avaliação de competências com 
uma ponderação de 35%; 
c) Número de anos de experiência profissional na 
área, com uma ponderação de 35%. 
12 — Nos casos referidos nas alíneas a) e b) do 
número anterior, as ponderações a aplicar a cada 
critério devem constar na aplicação eletrónica, 
para conhecimento dos 
candidatos. 
13 — As escolas portuguesas no estrangeiro 
devem aplicar os procedimentos referidos nos 

(assim tem de ser respeitada a escala de 
comparação que faz com que, na fórmula de 
graduação, 1 ano de serviço após a 
profissionalização valha na comparação um valor 
de nota de curso). Por exemplo, a experiência em 
escolas TEIP por um ano, por muito relevante 
que seja, não pode anular a experiência de 
décadas noutras escolas. 
 
(…) (entendemos que devem ser de 
conhecimento publico generalizado). 
 
 
(…)  
 
 
 
Para além do bárbaro uso do galicismo tranches, 
que evidencia a precipitação da redacção da 
norma, este processo, dado que não há 
verificação prévia de requisitos (ou pré-inscrição 
ou recuperação da graduação já calculada e 
verificada no concurso nacional), gerou as 
maiores injustiças, visto que, se nos primeiros 5 
candidatos, estiverem 4 com dados errados os 
seguintes 5 ficam excluídos sem sequer 
acederem ao resto do processo. A existir esta 
norma (que recusamos por princípio) o critério 
deveria ser submeter à alínea b) todos os 
candidatos ou pelo menos uma parte significativa 
(1/3 da lista obtida). O custo prático disto acresce 
como argumento favorável ao uso exclusivo da 
graduação. 
 
A definição de habilitação própria deve ser 
realizada com mais cuidado legal e apelar ao 
preenchimento da lacuna com a legislação que 
efectivamente vigorou no tempo em que existia 
esse tipo de habilitações e não com base na 
mera opinião ou palpite dos seleccionadores. 
 
 
 
 
Vide o que dissemos sobre o n.º 3 do artigo 38.º 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vide o que atrás se disse sobre publicidade 
 
 
 
 
Referido atrás. 
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números anteriores para a seleção e 
recrutamento locais. 
14 — Ao disposto na alínea b) do n.º 6 e nas 
alíneas a) e b) do n.º 11 aplicam-se as normas 
constantes na Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril. 
 
 
 
 
Artigo 40.º 
Seleção de candidatos 
1 — Terminado o procedimento de seleção, o 
órgão de direção aprova e publicita a lista final 
ordenada do concurso na página da Internet do 
respetivo agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada e em local visível da escola ou da sede 
do agrupamento. 
2 — A decisão é igualmente comunicada aos 
candidatos através da aplicação eletrónica da 
Direção-Geral da Administração Escolar. 
3 — A aceitação da colocação pelo candidato 
efetua-se, por via da aplicação referida no 
número anterior, até ao 1.º dia útil seguinte ao da 
sua comunicação. 
4 — A apresentação é realizada no agrupamento 
de escolas ou escola não agrupada até ao 2.º dia 
útil seguinte ao da comunicação da colocação. 
5 — O não cumprimento dos prazos referidos nos 
números anteriores determina a anulação da 
colocação. 
1 — No momento da celebração do contrato, o 
docente selecionado deve apresentar prova 
documental dos seguintes dados: 
a) Habilitações profissionalmente exigidas para a 
docência, no nível de ensino e grupo de 
recrutamento a que se candidata; 
b) Declaração de robustez física, perfil psíquico e 
características de personalidade indispensáveis 
ao exercício da função e vacinação obrigatória; 
c) Certificado do registo criminal para efeitos do 
exercício de funções docentes ou de formação, 
nos termos da Lei n.º 113/2009, de 17 de 
setembro. 
2 — O formador ou técnico especializado 
selecionado está dispensado da apresentação 
dos elementos referidos na alínea a) do número 
anterior, sendo obrigado a apresentar prova 
documental das habilitações aplicáveis ao seu 
domínio de especialização ou requisitos 
específicos que a entidade competente vier a 
definir. 
3 — Ao presente artigo é aplicável o disposto no 
n.º 4 do artigo 7.º, com as necessárias 
adaptações. 

 
 
O não cumprimento destas normas aqui 
explicitamente referidas (nomeadamente, com a 
profusão de entrevistas arremedadas e, por isso, 
ilegais ou processos de avaliação curricular feitos 
sem rigor) é causa de problemas graves. Mas a 
verdade é que a sua aplicação exige tempo que o 
contexto da selecção de professores não permite, 
gerando atalhos que acabam na ilegalidade e 
injustiça. 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
A publicação deve ser efectuada também na 
página nacional da DGAE e ser pública a todos 
os utilizadores. 
(...) 
 
 
 
(...) 
 
 
(...) 
 
 
A prova documental deveria ser requisito de 
admissão e aproveitar os dados já constantes 
dos candidatos que tenham sido opositores ao 
concurso nacional.  
No momento da apresentação os dados que 
fundamentam a selecção do professor deveriam 
estar já comprovados, para que o mesmo possa 
começar a leccionar imediatamente. 
 
 
 
 
 
(...) 
 
 
 
 
 
 
 
(...) 


