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ADITAMENTO À  

NOTA INFORMATIVA 
7 de novembro de 2019 

 
 

PROCEDIMENTO A SEGUIR NAS RESERVAS DE RECRUTAMENTO DE ASSISTENTES 
OPERACIONAIS EM SITUAÇÃO 

 DE  

AUSÊNCIA POR DOENÇA 

 
 

Em aditamento à Nota Informativa enviada no dia 07.11.2019 e, face à necessidade de se 

proceder à celeridade na substituição dos trabalhadores da carreira e categoria de assistente 

operacional com ausência justificada com certificado de incapacidade temporária, as Unidades 

Orgânicas podem recorrer à reserva de recrutamento ao fim de 12 dias de ausência do 

trabalhador, através do pedido de substituição disponibilizado eletronicamente no Sistema 

Interativo de Gestão de Recursos Humanos da Educação – SIGRHE > Situação Profissional > 

PND – Procedimentos concursais > Substituição, no portal da Direção Geral da Administração 

Escolar. 

 

PND - Procedimentos concursais - Bolsa de contratação > seleccionar o botão Novo. 

 

Ao confirmar os dados, devem indicar: 

 

• O tipo de substituição; 

• Nº de utilizador SIGRHE do trabalhador a substituir; 

• Trabalhador substituto (recorrer à lista da reserva de recrutamento e selecionar o 

trabalhador, por ordem decrescente de graduação); 

• Justificar o pedido de substituição; 

• Data de Início de Contrato (colocar a data do pedido); 

• Anexos: Fazer upload do documento justificativo da ausência do trabalhador a 

substituir: 

➢ Atestados médicos que confirmem a ausência superior a 12 dias,  

➢ Lista de ordenação final homologada, por ordem decrescente de graduação. 

 

Após a confirmação dos dados, a proposta deve ser submetida, colocando a “palavra-chave”, 

sendo que a mesma será sujeita a aprovação pela Direção de Serviços Regional, DGEstE e 

submetida para despacho da DGAE. 
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A notificação do despacho será enviada para o correio eletrónico institucional das Unidades 

Orgânicas. 

 

Informa-se os Srs. Diretores/Presidentes da CAP, que nos termos do art.º 294.º, n.º 1, da LTFP 

«O contrato de trabalho em funções públicas a termo incerto caduca quando, prevendo-se a 

ocorrência do termo, o empregador público comunique ao trabalhador a data da cessação do 

contrato, com a antecedência mínima de 7, 30 ou 60 dias, conforme o contrato tenha durado 

até seis meses, de seis meses até dois anos ou por período superior, respetivamente» e que, 

segundo o n.º 3 desse mesmo artigo, «A falta da comunicação a que se refere o n.º 1 implica 

para o empregador público o pagamento da remuneração correspondente ao período de aviso 

prévio em falta». 

 

Assim sendo, o trabalhador substituto deve ser informado com a devida antecedência, por 

escrito, do termo do contrato, sob pena de pagamento da remuneração correspondente ao 

período do aviso prévio em falta. 

 

O contrato a termo incerto dura por todo o tempo necessário para a substituição do 

trabalhador ausente. 

 

A cessação de contrato a termo, por motivo não imputável ao trabalhador, impede nova 

admissão a termo para o mesmo posto de trabalho antes de decorrido um período de tempo 

equivalente a um terço da duração do contrato, incluindo as suas renovações, exceto no caso 

de nova ausência do trabalhador substituído, uma vez que o contrato em apreço é celebrado 

exclusivamente para a sua substituição. 

 

O contrato a celebrar será disponibilizado no SIGRHE > Situação Profissional > PND – 

Procedimentos concursais > Contratos. 

 

 

 

 

 

Lisboa, 12 de novembro de 2019 

 

A Diretora-Geral da Administração Escolar, 

 

Susana Maria Castanheira Lopes 


