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O presente manual visa orientar os docentes na aplicação de apoio à 

Manifestação de Preferências para a contratação inicial/Reserva de Recrutamento para 

2019/2020. 

A aplicação contém a localização de todas as Escolas Não Agrupadas/ 

Agrupamentos de Escolas da rede de escolas públicas do continente que constam na 

lista de escolas para o concurso de 2019/2020 e que se encontra aqui. 

Para que o candidato consiga determinar as distâncias de sua casa a todas as 

escolas do país deve escolher no quadro inicial a escola mais próxima de sua casa. 

 

Existem duas formas de determinar as distâncias na aplicação que são pelo 

número de quilómetros ou pelo tempo de viagem. 

Depois de se colocar a escola mais próxima do local de residência são 

ordenados os 811 AE/ENA da seguinte forma: 

 

É indicado em primeiro lugar a escola, depois o concelho e no fim o QZP. De 

seguida a distância ordenada pela opção indicada em cima (quilómetro ou tempo de 

viagem). 

Para cada uma das escolas/concelhos e QZP surgem uns pequenos quadrados 

vazios que permitem fazer a opção de manifestação de preferências. 

https://www.profs-na.net/concurso/
https://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=35533


 

Ao clicar num dos quadrados a aplicação seleciona a opção feita pelo docente 

tendo em conta a ordem de seleção. 

Se escolher uma escola mais distante antes de uma escola mais próxima a 

escola mais distante terá um número de ordem inferior. 

 

O docente pode intercalar as preferências entre AE/ENA/Concelhos e QZP. AO 

escolher um concelho todas as escolas desse concelho deixam de estar disponíveis 

para seleção. O mesmo se passa se a opção for um QZP. 

No exemplo de cima o docente escolhe 3 escolas de um determinado concelho 

e a quarta opção é um concelho. Todas as escolas do concelho selecionado deixam de 

estar disponíveis para seleção. 

Antes da listagem de escolas é apresentado o resumo do número de 

AE/ENA/Concelhos e QZP selecionados. 

 



Função: Ver no Mapa 

Na última coluna da aplicação os docentes têm a possibilidade de ver o melhor caminho 

para a escola dessa linha. Clicando no mapa é aberto um mapa através do Google Maps 

que dá várias opções de deslocação para a escola, contabilizando o tempo de demora. 

Apresenta também vários percursos disponíveis 

 

Nas distâncias mais longe apresenta também soluções de voo. 

 



Atualmente não existem limites mínimos e máximos na manifestação de 

preferências para a contratação, no entanto os docentes devem: 

• Manifestar preferências para cada um dos intervalos seguintes:  

a) Horário completo;  

b) Horário entre quinze e vinte e uma horas; 

c) Horário entre oito e catorze horas.  

• Para cada uma das preferências manifestadas, os candidatos são obrigados a 

respeitar a sequencialidade dos intervalos de horários, do completo para o 

incompleto, do anual para o temporário.  

• Para efeitos de contratação a termo resolutivo, devem ainda os candidatos, 

indicar, para cada uma das preferências manifestadas, a duração previsível do 

contrato nos termos previstos nas alíneas seguintes:  

a) Contratos com termo a 31 de agosto; 

b) Contratos de duração temporária. 

 

A aplicação não apresenta as opções de intervalos de horários, nem da duração 

do contrato. Compete a cada docente saber se prefere ficar mais perto de casa com um 

intervalo de horário tipo 2 (15-21 horas) do que mais longe num horário completo. O 

mesmo sucede com a duração do contrato, cada docente deve optar se prefere ficar 

colocado em horário anual mais tarde e/ou mais perto/longe ou temporário mais cedo 

e/ou mais perto/longe. 

A versão premium da aplicação ajudará o docente a decidir sobre estas 

questões, que muitas vezes são as que mais preocupações dão aos professores na 

manifestação de preferências. 

 

 

 

 

 

 

 



VERSÃO PREMIUM 

 

Para além das funções de apoio à ordenação de preferências a versão premium 

tem associada a função de gravar as preferências para mais tarde ser possível alterar. 

A versão premium permite que de cada vez que se guarde as preferências seja 

enviado um e-mail com essa listagem. 

Para que o docente tenha a vantagem completa da versão premium deve 

registar-se com o seu número de candidato, pois é com este número que o programa 

vai analisar as colocações dos últimos anos (desde 2012/2013) e verificar quais os 

candidatos colocados nas preferências que o docente manifestou na aplicação e saber 

se foram mais ou menos graduados.  

Diferenças entre a versão gratuita e a versão premium. 

 

O registo deve ser feito com o número de candidato do docente e com um e-mail 

válido.  

 



Depois do registo feito será enviado um e-mail com a referência para o 

pagamento da aplicação que ficará de imediato ativo após esse pagamento. 

O candidato depois de gravar as preferências pode ver um quadro resumo das 

preferências manifestadas e ver para cada um dos grupos de recrutamento em que se 

encontra na lista quantos docentes com melhor ou pior graduação, já estiveram 

colocados em escolas para as quais está a manifestar preferências. 

 

 

Se o docente clicar em algum quadro que permite a seleção pode verificar as 

colocações de anos anterior para as suas preferências. Neste caso selecionei o quadro 

Número de candidatos, com pior graduação, que já estiveram colocados em escolas 

para as quais está a manifestar preferências e para este grupo de recrutamento (neste 

caso o grupo 100) do exemplo de cima. Apenas aparecem colocações dos 3 concelhos 

selecionados nas preferências. 

 

Podemos igualmente selecionar apenas um ano letivo de entre os 7 anos letivos 

incluídos nesta aplicação e neste caso selecionei apenas o ano letivo 2018/2019 e 



verifiquei que 2 candidatos com pior graduação que a minha foram colocados em 

escolas para as quais estou a manifestar preferências. 

Verifiquei que dos dois candidatos menos graduados um ficou colocado em 

Contratação Inicial (CI) em horário anual e o outro na RR26 em horário temporário. A 

colocação em CI foi de alguém que concorre ao abrigo do DL 29/2011.  

 

 

 

A opção de verificar quem ficou colocado em anos anteriores para os horários 

que estou a manifestar preferências vai decidir as opções que cada um terá de fazer 

para saber o intervalo de horas a que deve concorrer e a duração do contrato. 

 

Bom Concurso e Boas Opções. 

 

 

NOTA: A versão Premium tem um custo de 10€ e é válida apenas para o concurso 

2019/2020. É importante usarem o número de candidato da aplicação SIGHRE, assim 

como um e-mail válido e duradouro. Se usarem um e-mail institucional da vossa escola 

poderão perder o acesso se o vosso e-mail for eliminado no fim do contrato. 


