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Bolsa de Contratação de Escola 

Decreto-Lei n.º83-A de 23 de maio 

Secção V  

Destinatários (Artigo 40º n.º1) : 

 

•Agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas com 

contrato de autonomia 

 

•Escolas TEIP 



Outubro 

Calendarização 

½ dia 



 
1. Os candidatos que constam na lista graduada integram a bolsa de 

contratação daquela escola ou agrupamento de escolas, com vista à 
satisfação das necessidades temporárias que irão surgir ao longo 
daquele ano escolar ( contratos a termo resolutivo); 
 

2. A bolsa de contratação tem a duração de 1 ano letivo; 
 

3. A satisfação das necessidades docentes é feita: 
Prioritariamente pelos docentes de carreira  
Subsidiariamente, pelos docentes que se encontram na bolsa de 
contratação, por ordem decrescente da lista graduada. 

Procedimento de seleção 



1ª fase do processo - Criação de Oferta e 

Candidaturas 

Escola cria a 

oferta

Docentes preenchem as candidaturas

Docente de 

Quadro colocado

Não

Existem Quadros 

horário zero

Sim

Terminado o procedimento de seleção, o órgão de direção aprova e publicita a lista 
final ordenada do concurso na página na Internet do respetivo agrupamento de escolas 
ou escola não agrupada e em local visível da escola ou da sede do agrupamento. 

 



2ª fase do processo: Colocação 

Candidato 

aceita?

Diretor notifica candidato por email, telefona e aplicação

[candidato não selecionado deve visualizar ID do 

selecionado]

Rejeita / Não aceita 

em tempo útil

Aceita na aplicação
Retirado de todas os concursos exceto:

· Se o candidato obtém outra oferta em 

simultâneo que pode aceitar;

· Se já estiver colocado num horário 

incompleto ou se puder acumular.

Gera 

Colocação

Denúncia? Colocação

Não

Sim

Não



 

• A decisão é igualmente comunicada aos candidatos 
através da aplicação eletrónica da Direção-Geral da 
Administração Escolar. 

 

• O docente dispõe do 1º dia útil após a seleção para 
aceitar. 

 

• Os candidatos cuja colocação caduque regressam à 
bolsa de contratação para efeitos de nova colocação. 

 

• O regresso à bolsa de contratação fica sujeito à 
manifestação do interesse do próprio. 

Aceitação do Candidato 



Obrigado. 


