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Questões Iniciais:
1. Quem pode manifestar preferências para a Contratação Inicial / Reserva 

de Recrutamento?

Podem manifestar preferências os professores que não obtiveram colocação no concurso 
externo, assim como os docentes em situação de Licença Sem Vencimento de Longa 
Duração (LSVLD).

2. Os docentes contratados podem manifestar preferências por escolas 
TEIP e/ou com Contrato de Autonomia?

Sim, podem. As escolas e respetivos códigos já se encontram na listagem de códigos 
AE/ENA disponibilizada pela DGAE.



3. De quanto tempo dispõem os candidatos à Contratação Inicial / 
Reserva de Recrutamento para manifestarem preferências? 

Os candidatos à Contratação Inicial / Reserva de Recrutamento dispõem de cinco (5) dias 
úteis para manifestarem as suas preferências através da plataforma dos concursos, ou 
seja, o SIGRHE. No caso concreto, a manifestação de preferências decorre entre os dias 
11 e 17 de julho de 2019.

4. Há lugar a renovações no presente concurso?

Sim, há lugar a renovações sempre que não se verifique o concurso interno (vd. números 
1.2. a 1.6., da Parte IV (Necessidades temporárias), do Aviso n.º 3570-A/2019, de 6 de 
março (Aviso de Abertura dos concursos).



5. Neste concurso, caso os candidatos obtenham lugar em horário 
completo e anual, podem, no próximo concurso, vir a renovar a 
colocação?

Sim. Não estando nas condições anteriormente descritas, um candidato que obtenha 
agora um lugar em horário completo e anual, pode vir a renovar a colocação desde que 
estejam preenchidos cumulativamente os requisitos dispostos no n.º 4, do art.º 42.º, do 
Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março e desde que não venha a realizar-se novo 
concurso interno antecipado. 

6. O que é considerado um horário anual?

Um horário anual é aquele obtido na Contratação Inicial. Também é equiparado a horário 
anual o obtido em Reserva de Recrutamento, desde que atribuído até ao último dia 
estabelecido pelo calendário escolar para o início das atividades educativas ou letivas e o 
fim do ano escolar.



 Convém esclarecer que, relativamente à definição de horário anual apresentada na 
legislação dos concursos, a mesma não quer dizer que após o início das atividades 
educativas ou letivas não possam surgir horários anuais, pelo contrário. 

Esta definição aplica-se aos horários obtidos entre a contratação inicial e reserva de 
recrutamento imediatamente antes do último dia previsto para o início das atividades 
letivas, com o intuito de retroagir o tempo de serviço a 1 de setembro e, no caso dos 
horários completos, podê-los considerar como requisito para uma possível renovação. 



7. Qual a penalização por não aceitar uma colocação?

O não cumprimento, por parte do candidato, dos deveres de aceitação e apresentação, é 
considerado como não aceitação da colocação e, segundo o art.º 18.º, do Decreto-Lei n.º 
28/2017 de 15 de março, a não aceitação determina:

a) Anulação da colocação obtida;

b) Instauração de processo disciplinar aos docentes de carreira;

c) Impossibilidade de os docentes não integrados na carreira serem colocados em 
exercício de funções docentes nesse ano, através dos procedimentos concursais 
regulados no presente decreto-lei, após audição escrita ao candidato a seu pedido, 
no prazo de 48 horas.



Relativamente à alínea c), importa esclarecer que a penalização aplica-se a todos os 
concursos regulados pelo decreto-lei n.º 28/2017 de 15 de março, ou seja:

❏ Contratação Inicial;
❏ Reserva de Recrutamento;
❏ Contratação de Escola.

Embora o candidato penalizado não esteja impedido, por exemplo, de concorrer a uma 
contratação de escola, a aplicação impedirá a sua seleção.

Por outro lado, antes de ser aplicada a penalização, o candidato terá 48 horas para 
contestar a mesma através de audição escrita, tal como refere a alínea 
supramencionada.



8.   Pode um candidato denunciar contrato? Qual o período para o fazer?

Sim. Qualquer contrato pode ser denunciado, tanto pelo candidato como pela entidade 
empregadora. O período para denunciar um contrato sem penalização depende da sua 
duração, ou seja:

● um contrato anual pode ser denunciado, sem penalização, durante o período 
experimental que é de 30 dias;

● um contrato temporário pode ser denunciado, sem penalização, durante o 
período experimental que é de 15 dias.

No entanto, os candidatos que pretendam denunciar um contrato devem saber que o 
período experimental só é aplicável no primeiro contrato que contraírem. Ou seja, após o 
primeiro contrato, se obtiverem nova colocação, já não há lugar a período experimental.



Devem ainda ter atenção ao seguinte, disposto no Decreto-Lei n.º 28/2017, de 
15 de março:

“3 — A denúncia do contrato pelo candidato no decurso do período experimental 
impede o seu regresso à reserva de recrutamento, bem como outra colocação 
no mesmo agrupamento de escolas ou escola não agrupada nesse ano escolar.

4 — A denúncia do contrato pelo candidato fora do período experimental impede 
a celebração de qualquer outro contrato ao abrigo do presente decreto-lei no 
mesmo ano escolar.”



Manifestação de Preferências - 
Procedimentos



1. Aceder à área pessoal do SIGRHE ➤ 
https://sigrhe.dgae.mec.pt [quadro 1];

2. Clicar na aba “Situação Profissional” ⇒ “Concurso 
Nacional 2019/2020” ⇒ “Manifestação de 
Preferências CI / RR” ⇒ “Candidatura” e, finalmente, 
em “Preferências” [quadro 2];

3. No ecrã central, aparecem, por ordem de 
preferência, todos os grupos para os quais vai 
manifestar preferências. Clica no lápis amarelo ao 
lado do grupo de recrutamento para o qual pretende 
iniciar a manifestação de preferências;

4. Antes de iniciar o preenchimento das preferências 
há que ter em atenção o seguinte: a manifestação 
de preferências é por ordem decrescente de 
prioridade; podem manifestar preferências por 
Escolas de Hotelaria e Turismo, Escolas Militares de 
Ensino, Apoios Educativos e Plano Casa (surgirão, no início 

da candidatura, questões sobre estas escolas ou apoios, dependendo dos grupos de 

recrutamento).

quadro 1

quadro 2



5. Os candidatos manifestam preferências através da inserção de códigos associados a 
cada estabelecimento de ensino (AE/ENA), concelho e/ou QZP. 

Importa referir que, com a entrada em vigor do novo diploma dos concursos, deixou de 
haver limites na inserção de preferências, assim como deixou de existir a 
obrigatoriedade de concorrer a AE/ENA, concelhos e QZP;

6. Os códigos de AE/ENA, concelhos e QZP podem ser alternados e/ou conjugados entre 
eles. Na página da DGAE está disponível a documentação necessária para apoio à 
manifestação de preferências, nomeadamente a listagem dos códigos AE/ENA, 
concelhos e QZP, os códigos e horários das Escolas de Hotelaria e Turismo e Escolas 
Militares de Ensino:

https://www.dgae.mec.pt/blog/2019/07/11/manifestacao-de-preferencias-para-contratacao-i
nicial-e-reserva-de-recrutamento-2/ 



Intervalos de horário:
Na manifestação de preferências, deve ser respeitada a sequencialidade dos intervalos de 
horário, nomeadamente do completo para o incompleto e do anual para o temporário. Os 
intervalos de horário em vigor são os que se seguem:

★ horário completo;

★ horário entre 15 horas e 21 horas;

★ horário entre 8 horas e 14 horas.



Duração previsível do contrato:
Os contratos podem revestir a seguinte natureza:

★ contratos com termo a 31 de agosto (anuais);

★ contratos de duração temporária.

Deixou de existir a possibilidade de concorrer em simultâneo a contratos anuais e 
temporários.

Para poder concorrer às mesmas preferências, mas em horários temporários, é necessário 
concorrer primeiramente a essas preferências com duração anual.



Reserva de Recrutamento



1. A quem se destina a Reserva de Recrutamento?

Integram a Reserva de Recrutamento todos os candidatos não colocados na Contratação 
Inicial e que manifestaram intenção de prosseguir para a RR.

2. Qual o período de vigência da Reserva de Recrutamento?

A Reserva de Recrutamento surgirá semanalmente, com a publicitação das listas de 
colocação, de não colocação e de retirados até o final do ano letivo.

3. De quanto tempo dispõe um candidato para aceitar a colocação em 
Reserva de Recrutamento e fazer a sua apresentação no(a) AE/ENA?

Os candidatos colocados em Reserva de Recrutamento dispõem de 48 horas úteis após 
a publicitação das listas para proceder à aceitação da colocação através da plataforma 
informática e fazer a sua apresentação no(a) AE/ENA.



4. Existe penalização por não aceitação e/ou não apresentação numa 
colocação obtida em Reserva de Recrutamento?

Sim. Os candidatos estão obrigados a cumprir os deveres de aceitação e apresentação, 
segundo o art.º 18.º, do Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março (vd. slide 6).

5. Um candidato colocado em Reserva de Recrutamento, num horário 
temporário, regressa à reserva quando este termina?

Sim. Os candidatos colocados em Reserva de Recrutamento, num horário temporário, 
regressam à Reserva de Recrutamento quando este caduca.



6.   O regresso à Reserva de Recrutamento é automático?

Não. O regresso à Reserva de Recrutamento fica sujeito à indicação, por parte do 
AE/ENA, do fim do contrato e, também, à manifestação de interesse por parte do 
candidato. Este último poderá manifestar interesse em regressar à Reserva de 
Recrutamento através da sua área pessoal na plataforma SIGRHE.

7. Um candidato colocado em Contratação de Escola sai definitivamente 
da Reserva de Recrutamento?

Sai definitivamente se a colocação obtida em Contratação de Escola for anual.

Sai provisoriamente se a colocação obtida em Contratação de Escola for temporária. 
Neste caso, o procedimento a ter para regressar à Reserva de Recrutamento é o mesmo 
referido na questão 6.



8. Pode um candidato interpor recurso hierárquico nas colocações em 
Reserva de Recrutamento?

Sim, pode. O recurso hierárquico é elaborado em formulário eletrónico próprio e fica 
disponível durante cinco (5) dias úteis após a publicitação das listas.

Documentação legalmente exigida:
No ato de apresentação ou no ato de celebração do contrato, poder-lhe-ão ser exigidos os 
seguintes documentos:

➔ Habilitações legalmente exigidas para o exercício de funções docentes;

➔ Declaração de robustez física, perfil psíquico e características de personalidade 

indispensáveis ao exercício da função exigida (elaborada pelo próprio);

➔ Vacinação obrigatória.



Contrato de trabalho:
1. O contrato de trabalho a termo resolutivo produz efeitos no dia útil seguinte ao da 

aceitação da colocação pelo candidato;

2. O contrato destinado à lecionação de disciplinas ou módulos de uma disciplina de 
natureza profissional, tecnológica, vocacional ou artística vigora apenas pelo período 
de duração do serviço letivo e dos respetivos procedimentos de avaliação;

3. O contrato destinado à substituição temporária de um docente vigora pelo tempo 
necessário à sua substituição ou até ao 3.º dia útil após o regresso do titular do 
cargo. Se o titular se apresentar durante os trabalhos de avaliação, o contrato de 
substituição mantém-se até à sua conclusão.



Norma-travão:
O governo criou a norma-travão a fim de respeitar “o acordo-quadro da União das 
Confederações da Indústria e dos Empregadores da Europa, do Centro Europeu das 
Empresas Públicas e da Confederação Europeia dos Sindicatos, relativo a contratos de 
trabalho a termo, que figura em anexo à Diretiva n.º 1999/70/CE do Conselho, de 28 de 
junho de 1999, cujo objetivo é limitar o número de contratos a termo garantindo a 
aplicação do princípio da não discriminação e o estabelecimento de um quadro para 
evitar os abusos decorrentes da utilização de sucessivos contratos de trabalho ou 
relações laborais a termo, (...)”.

Assim, os candidatos que se encontram abrangidos pela norma-travão devem ter 
contraído sucessivos contratos com o Ministério da Educação em horário completo e 
anual, independentemente do grupo de recrutamento.



Esta sucessão de contratos não pode exceder o limite de 3 anos ou 2 renovações. Não pode 
haver quebra desta sucessão de contratos, caso contrário o candidato deixa de estar 
abrangido pela norma-travão e terá, novamente, de perfazer 3 anos consecutivos ou 2 
renovações, no mesmo grupo de recrutamento ou em grupos de recrutamento diferentes, em 
horário completo e anual para voltar a estar abrangido.

Para a norma-travão não são contabilizados os complementos e/ou aditamentos ao horário 
de colocação. 

Como já aqui foi abordado, o Ministério da Educação considera horário anual o obtido na 
Contratação Inicial, mas também considera, para efeitos de contabilização do tempo de 
serviço desde 1 de setembro e para efeitos de aplicação da norma-travão, os horários obtidos 
em Reserva de Recrutamento, desde que atribuídos até ao último dia estabelecido pelo 
calendário escolar para o início das atividades educativas ou letivas e o fim do ano 
escolar.



Quando se atinge o limite de 3 anos ou 2 renovações, no mesmo grupo de recrutamento ou 
em grupos de recrutamento diferentes, é aberta vaga no QZP onde se situa o AE/ENA em 
que o candidato se encontra colocado.

Para efeitos de abertura de vaga, para além dos requisitos atrás referidos, só é válido o 
tempo de serviço prestado em estabelecimentos de educação ou de ensino da rede 
pública do Ministério da Educação.

IMPORTANTE:

Importa esclarecer que os horários completos e temporários que, posteriormente, se 
tornam anuais devido ao não regresso do titular, têm sido contabilizados pela DGAE para o 
cômputo dos 3 contratos. 



Renovação do contrato:
Um contrato a termo resolutivo em horário anual e completo, obtido em Contratação Inicial ou em 
Reserva de Recrutamento até ao último dia estabelecido pelo calendário escolar para o início das 
atividades letivas, pode ser alvo de renovação desde que preenchidos, cumulativamente, os 
seguintes requisitos:

★ Inexistência de docentes de carreira no grupo de recrutamento a concurso e que tenham 
manifestado preferência por esse agrupamento de escolas ou escola não agrupada;

★ Manutenção do horário letivo anual e completo, apurado à data em que a necessidade é 
declarada;

★ Avaliação de desempenho com a classificação mínima de Bom;
★ Concordância expressa das partes.

Nota:  Não há lugar à renovação dos contratos nos anos escolares em que se realizam colocações decorrentes do concurso interno.



Documentos de apoio ao concurso:
➔ Manual de instruções para Manifestação de Preferências:

https://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=37490

➔ Códigos AE/ENA (já inclui as escolas TEIP e/ou CA):

https://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=37487 

➔ Códigos e horários a concurso nas Escolas de Hotelaria e Turismo (EHT):

https://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=37486 

➔ Códigos e horários a concurso nas Escolas Militares de Ensino (EME):

https://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=37488 

➔ Protocolo de cooperação entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Educação:

https://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=31696 



➔ Protocolo de cooperação entre o Ministério da Economia e o Ministério da Educação:

https://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=31697 

➔ Nota Informativa - Manifestação de Preferências CI/RR:

https://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=37491 

➔ Aviso de abertura dos concursos 2019-20 (Aviso n.º 3570-A/2019, de 6 de março):

https://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=29366 

➔ Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março (redação atual do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de 
junho):

https://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=21002 
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