DEC
CRETO REGU
ULAMENTAR N.º _____/2
2013

O De
ecreto Regu
ulamentar n.º 3/20088, de 21 de
e janeiro, com a reddação dada pelo
Decrreto Regula
amentar n.ºº 27/2009, de 6 de outubro,
o
re
egulamentaa a compon
nente
comu
um da provva. Importa agora procceder a uma revisão e atualizaçãão das cond
dições
técniicas e logísticas indisp
pensáveis à sua implem
mentação, bem
b
como regulamenttar as
cond
dições da re
ealização da
a componen
nte específiica.
Com a regulame
entação inttegral da prrova ficam criadas as condições ppara sua effetiva
realização, situ
uação que se considerra da maio
or relevância para a cconsolidaçã
ão do
proce
esso de reg
gulação do acesso
a
ao e
exercício de
e funções do
ocentes.
Com esta prova
a visa-se, asssim, comprrovar a exisstência de requisitos
r
m
mínimos ao nível
de ccapacidadess transversa
ais à lecion
nação de qualquer
q
árrea discipli nar ou nível de
ensin
no, como a leitura e a escrita, o raciocíniio lógico e crítico ou a resoluçã
ão de
problemas em domínios
d
não disciplin
nares, pode
endo ainda contemplaar o domínio dos
conh
hecimentos e capacida
ades especííficos essen
nciais para a docênciaa em cada grupo
g
de re
ecrutamentto e nível de
e ensino.
A infformação que
q
se pod
de obter c om a prov
va de avaliação de coonhecimentos e
capa
acidades co
onsidera-se ser comp
plementar daquela que
q
é posssível comp
provar
atravvés dos demais proce
essos de avvaliação vig
gentes, seja no âmbi to da form
mação
inicia
al, desenvo
olvida nas instituições de ensino superior pa
ara tal habiilitadas, se
eja no
âmbiito da avaliação a reallizar ou já rrealizada em
m pleno exe
ercício de ffunções.
A prova visa aiinda assegu
urar condiçções de equ
uidade entre todos oos candidato
os ao
exerccício de funções doce
entes, indep
pendenteme
ente dos se
eus percurssos profissio
onais,
ao nível da detterminação
o do domín io dos conhecimentoss e capaciddades que serão
objetto de avalliação, contribuindo aassim para harmoniza
ar a naturaal diferenciação
form
mativa que as
a instituiçõ
ões de ensiino superior, responsá
áveis pela fo
formação in
nicial,
naturalmente não conseguem assegurrar.
plementarm
mente, cum
mpre ainda ccriar os me
ecanismos de
d regulaçãão que perm
mitam
Comp
contribuir para uma suste
entada e de
esejável elevação doss padrões dde qualidad
de do
ensin
no, sabend
do-se que uma variiável de impacto
i
decisivo naa qualidade
e da
aprendizagem dos aluno
os é que decorre da qualid
dade dos conhecime
entos,
capa
acidades eviidenciadas pelos seus professoress.

Assim
m, nos termos da alínea
a c) do artiggo 199.º da Constituiçã
ão e do n.º 10 do artigo
o 22.º
do Esstatuto da Carreira
C
dos Educadoress de Infância
a e dos Proffessores doss Ensinos Bássico e
Secun
ndário, o Go
overno decrreta o seguin
nte:

Artigo 1.º
Alte
eração ao De
ecreto Regu
ulamentar n.º 3/2008, de
d 21 de janneiro
Os arrtigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 7.º, 8.º, 9.ºº, 10.º, 12.ºº, 13.º, 14.º,, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º e 19.º
do D
Decreto Re
egulamentarr n.º 3/20008, de 21 de janeirro, alteraddo pelo De
ecreto
Regulamentar n..º 27/2009, de 6 de outtubro, passa
am a ter a se
eguinte redaação:

« Artigo 1.ºº
[…]
estabelece o regime da
d prova dde avaliaçã
ão de
O prresente deccreto regullamentar e
conhecimentos e capacidad
des, adiante
e, abreviada
amente, de
esignada porr prova, pre
evista
no arrtigo 22.º do Estatuto da
d Carreira dos Educad
dores de Inffância e doss Professore
es dos
Ensin
nos Básico e Secundário
o.

Artigo 3.º
[…]
d
de conhecimen
ntos e capac
cidades funddamentais para
p
o
1 – A prova visa verificar o domínio
exerccício da função docente
e.
2 – […
…]
3 – A prova pode
e ainda inte
egrar uma ccomponente
e específica relativa aoo nível de en
nsino,
área disciplinar ou grupo de
e recrutame
ento dos can
ndidatos, conforme conssta do anex
xo I ao
prese
ente decreto
o regulamen
ntar e que d
dele faz partte integrantte.

Artigo 4.º
[…]
O callendário de realização das
d compon
nentes comu
um e específfica da provva será fixad
do por
despa
acho do membro do Go
overno respoonsável pela
a área da educação.

Artigo 5.º
[…]
1 – A componentte comum da
a prova é coonstituída por uma prov
va escrita.
2 – A componentte específic
ca da prova é constituíd
da por uma prova que ppode ser esscrita,
oral o
ou prática.
Artigo 7.º
[…]
1 – A componentte comum da
a prova tem
m a duração máxima de 120 minutoos.
2 – A duração má
áxima de ca
ada uma dass componentes específicas da provva será fixad
da por
despa
acho do membro do Go
overno respoonsável pela
a área da educação.

Artigo 8.º
[…]
1 - A apreciação
o e a classifficação das componente
es da prova
a são da res ponsabilidade do
Jú
úri Nacionall da Prova, abreviadam
mente desig
gnado por JNP,
J
em arrticulação com
c
o
Instituto de Avaliação
A
Educativa,
E
I .P., adiante
e abreviada
amente desiignado por IAVE,
I.P
P..
2 - A classificaçção da prov
va e das re
espetivas co
omponentes expressa-see na mençã
ão de
Ap
provado ou Não aprovad
do.
3 - A classificação da pro
ova e das rrespetivas componente
c
es pode ainnda assumirr uma
exxpressão qua
antitativa, numa
n
escalaa de zero a vinte
v
valore
es, arredonddada às unid
dades,
se
endo igual à classificaçã
ão da compoonente com
mum, quand
do se realizee apenas estta, ou
à média pond
derada, quan
ndo haja luggar à realiza
ação da(s) componente (s) específic
ca(s).
4 - Co
onsidera-se aprovado o candidaato que obtenha
o
a menção dde Aprovad
do na
co
omponente comum e na(s) com
mponente(s)) especifica
a(s), para cada grup
po de
re
ecrutamento
o, quando ha
aja lugar à ssua realizaç
ção.
5 - A obtenção da mençã
ão de Não Aprovado na compon
nente comuum inviabiliza a
re
ealização da
a(s) compone
ente(s) espe
ecífica(s).
6- A não aprovação na prrova não im
mpede o ca
andidato de
e a realizaar em mom
mentos
su
ubsequentess, sempre qu
ue esta se re
ealize.
7– Oss candidatoss aos concurrsos de seleçção e recruttamento de pessoal doccente que, tendo
t
sid
do aprovado
os na prova
a, não viere
em a desem
mpenhar funções docenntes pelo pe
eríodo

mínimo de um
m ano comp
pleto de servviço nos cin
nco anos sub
bsequentes à sua realizzação,
te
erão de se propor a nova prova.
8-Sem
m prejuízo do disposto nos númerros anteriore
es, sempre que haja luugar à realização
da
a componen
nte comum e da(s) coomponente(ss) específica(s), o canndidato que, não
te
endo ficado aprovado na prova, m
mas tenha obtido a menção
m
de A
Aprovado na sua
co
omponente comum, fic
ca obrigadoo a obter aprovação
a
apenas
a
na(ss) componen
nte(s)
esspecífica(s).
9–A
As listas de classificação de cada ccomponente
e da prova e as listas ddas classificações
fin
nais são aprrovadas pelo
o JNP.
10 – A
As listas de classificaçõ
ões são divullgadas na pá
ágina eletrónica do IAVEE, I.P..

Artigo 9.º
[…]
1 – […
…]
2 – O pedido de consulta de todas as coomponentes da prova de
eve ser diriggido ao IAVE
E, I.P.
no
os dois dias úteis seguin
ntes ao da d
divulgação das classifica
ações.
3–A
As reproduçõ
ões das prov
vas a que alludem os nú
úmeros ante
eriores deveem ser reme
etidas
ao
o requerente, para o endereço de
e correio ele
etrónico que
e consta doo seu processso de
inscrição, até
é dois dias úteis
ú
seguinttes ao da en
ntrada do requerimentoo.
4 – O pedido de
e reapreciaç
ção da provva é dirigido ao presidente do JN
NP nos cinco
o dias
útteis seguintes ao da re
eceção peloo candidato
o das reproduções da prova objeto do
pe
edido de rea
apreciação.
5 – Da decisão qu
ue recair so
obre o pedid
do de reapre
eciação da prova
p
ou proovas cabe re
ecurso
pa
ara o membro do Goverrno responsáável pela árrea da educa
ação, a inteerpor no pra
azo de
cinco dias úte
eis a contar da data de notificação
o da decisão ao requereente.
6 – […
…]
7 –[…
…]
a)) […]
b)) Contenham
m elementoss identificattivos do candidato ou do local em qque este rea
alizou
a prova.
c)) […]

Artigo 10.ºº
[…]
1 - Ao
o IAVE, I.P. compete co
oordenar o p
processo de elaboração
o e validaçãoo da prova.
2 – N
No âmbito do
d disposto do número anterior in
nclui-se, dessignadamen te, a elabo
oração
da
as matrizes,, dos enunciados e doss respetivos critérios de
e classificaçção, bem co
omo a
se
eleção dos professores
p
classificador
c
res.
Artigo 12.ºº
[…]
1- A realização da prova é publicitadaa pelo IAVE,, I.P., mediiante aviso publicado na
n 2.ª
sé
érie do Diáriio da República e na resspetiva págiina eletrónica.
2 – E
Entre a data
a da publiciitação da re
ealização da prova e a data da re
realização da
d sua
prrimeira com
mponente deve mediar u
um mínimo de
d vinte dias úteis.

Artigo 13.ºº
[…]
1 – A realização
o da prova depende
d
de
e inscrição prévia
p
atrav
vés de form
mulário eletrrónico
consttante na página
p
eletrrónica do IAVE, I.P., complementada com os docum
mentos
comp
provativos que
q forem ex
xigidos, a en
nviar por ap
plicação elettrónica aí diisponibilizad
da.
2 –[…
…]
3 –[…
…]
4 –[…
…]
Artigo 14.ºº
[…]
1 – A
Até cinco dias
d
úteis após
a
a publlicação do aviso a que
e se refere o artigo 12.º
1
é
divullgado na pág
gina eletrón
nica do IAVEE, I.P. um «Guia da pro
ova», que coontém as no
ormas
práticas do seu processo
p
de realização..
2 – […
…]
a) […
…]
b) […
…]

c) In
nformação relativa
r
ao objeto de avaliação e à estrutura de cada componente da
prova
a;
d) […
…]
e) […
…]
f) […]
g) […
…]
3 - […
…]
Artigo 15.ºº
[…]
1 – O JNP funciona no âm
mbito da Dirreção-Geral da Administração Esccolar (DGAE
E) e é
consttituído por um
u presiden
nte, dois voggais efetivoss e dois voga
ais suplentees.
2 – O JNP é co
oadjuvado pelos
p
diretoores das esscolas onde se realizam
m as prova
as, no
exerccício das competências inerentes à organizaçã
ão e aplicação do proceesso de presstação
de prrovas pelos candidatos.
3 – O
Os diretoress das escola
as a que se
e refere o número
n
anterior designnam os doc
centes
necessários para
a assegurar a realizaçãoo das provas.
4 – (R
Revogado)
Artigo 16.ºº
[…]
1 - O presidente
e do JNP é designado
d
p
pelo membrro do Govern
no responsáável pela área da
educação, através de despa
acho a publiccar na 2.ª sé
érie do Diárrio da Repúbblica.
2 – Ao
o presidente
e do JNP compete a de signação do
os vogais.

Artigo 17.ºº
[…]
1 – Ao
o JNP comp
pete coorden
nar a organiização do prrocesso de realização
r
e de reaprec
ciação
das p
provas.
2 – O JNP deve colaborar
c
co
om o IAVE, I.P. no dese
envolvimentto das comppetências qu
ue lhe
estão
o determina
adas.

3 – O JNP pode delegar
d
no seu
s presiden
nte, nos seus vogais ou nos diretorees de escola
as que
integgrem o conju
unto de escolas designaadas para a realização das
d provas, de acordo com
c
o
previisto no núm
mero 1 do artigo
a
19.º, as competências que se mostrem
m necessárias ao
funciionamento eficaz
e
das fa
ases de real ização e de reapreciaçã
ão das provaas.
4 – […
…]
5 – A competên
ncia previstta no núme
ero anteriorr pode ser delegada nnos diretore
es das
escollas, sem prrejuízo da obrigatoried
o
dade de esttes submete
erem ao prresidente do
o JNP
relatórios fundam
mentados das decisões tomadas.

Artigo 18.ºº
[…]
…]
1 – […
2–O
Os membros do JNP e oss demais coolaboradoress em exercíc
cio de funçõões nas esco
olas a
que sse refere o número 3 do artigo 1 7.º ficam prioritariame
p
ente afetoss à execuçã
ão dos
traba
alhos a seu cargo, sem
m prejuízo d
da realização das ativid
dades letivaas e de avalliação
dos a
alunos a que
e estejam ob
brigados.
3 –[…
…]
Artigo 19.ºº
Locais de realização das provas
1- Ca
abe ao IAVE
E, I.P. propo
or ao JNP a lista das esscolas desig
gnadas para a realizaçã
ão das
prova
as, tendo em conta criitérios de se
egurança, de
d eficácia e de eficiênncia inerenttes ao
proce
esso de reallização das mesmas.
m
2 – A cada escola
a a que se refere o núm
mero anterio
or compete assegurar, dde acordo co
om as
norm
mas emanadas do JNP, a realizaçção e a circ
culação dass provas em
m condiçõess que
salva
aguardem, com
c
segurança, o seu an
nonimato e o das escola
as em que fooram realiza
adas.
a
a) (Revogad
do)
b
b) (Revogad
do)
cc) (Revogad
do)»
Artigo 2.º
Dispoosição transsitória
Os ca
andidatos co
om cinco ou
u mais anoss de serviço docente qu
ue não obteenham aprov
vação
na p
prova podem
m ser admitidos aos cconcursos de
d seleção e recrutam
mento de pe
essoal
docente que se realizem
r
até
é 31 de deze
embro de 20
014.

Artigo 3.º
Dispoosição revogatória
São rrevogados o n.º 3 do arrtigo 11.º, o n.º 4 do arrtigo 15.º, as alíneas a)), b) e c) do
o n.º 2
do arrtigo 19.º do
o Decreto Re
egulamentaar n.º 3/2008
8, de 21 de janeiro, naa redação qu
ue lhe
foi co
onferida pello Decreto Regulamenta
R
ar n.º 27/20
009, de 6 de
e outubro.
Artigo 4.º
R
Republicaçã
ão
É republicado, no anexo II do pressente decre
eto regulam
mentar, do qual faz parte
integgrante, o De
ecreto Regulamentar n..º 3/2008, de
d 21 de jan
neiro, alteraado pelo De
ecreto
Regulamentar n..º 27/2009, de 6 de outtubro, com a redação attual.

Artigo 5.º
En trada em vigor
esente Decreto Regulam
mentar entraa em vigor no
n dia seguinte ao da suua publicaçã
ão.
O pre

Anexo I
Componente
e específica
a da prova p
por grupos de
d recrutam
mento e cic los de ensin
no
Ciclo de
ensino

Grupo de
recrutamentoo

Prrovas específicas

P
Pré-Escolar

100

Edu
ucação Pré-Esc
colar

1.º ciclo do
1
ensino
básico

110

2.º ciclo do
2
ensino
básico

3.º ciclo do
3
ensino
básico e
ensino
secundário

Po
ortuguês – níve
el 1
Matemática – nív
vel 1

200

Po
ortuguês – níve
el 1

210

Po
ortuguês – níve
el 1

220

Po
ortuguês – níve
el 1

230

Matemática – nív
vel 1

240

Artes Visuais – níível 1

250

Música

260

Educação
E
Físic
ca

300

Po
ortuguês – níve
el 2

310

Po
ortuguês – níve
el 2

320

Francês

330

Inglês

340

Alemão

350

Espanhol

400

História

410

Filosofia

420

Geografia

430

Economia

500

Matemática – nív
vel 2

510

Física
F
e Química

520

Biologia e Geolo
ogia

530

Artes Vissuais – nível 1, ou Artes
Visuais – nível 2, ou Info
ormática, ou
Eletrotecnia
a

540

Eletrotecnia
a

550

Informática

560

Ciên
ncias Agro Pecuárias

600

Artes Visuais – níível 2

610

Música

620

Educação
E
Físic
ca

910, 920, 9300

ANEXO II
(a que se
e refere o artigo 4.º)

