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Ao abrigo das disposic;:oes regimentais aplicaveis, os Deputados do Grupo
Parlamentar do PSD f Ac;:ores abaixo assinados, apresentam as seguintes propostas
de alterac;:ao a Proposta de Decreta Legislativo Regional n.!! 5/XI - "Altera o
Regulamento de Concurso do Pessoal Docente da Educac;:ao Pre-Escolar e Ensinos
Basico e Secundario":

«Artigo 2.!!
Alt~rac;:ao

ao Regulamento de Concurso do Pessoal Docente da Educac;:ao PreEscolar e Ensinos Basico e Secundario

Os artigos 1.!!, 4,!! a 17/1 e 19.!! a 26.!! do Regulamento de Concurso do Pessoal
Docente da Educac;:ao Pre-Escolar e EnSinos Basico e Secundario, aprovado pelo
Decreta Legislativo Regional n.!! 22/2012/A, de 30 de maio, retificado pela
Declarac;:ao de Retificac;:ao n.!! 39/2012, de 24 de julho, e alterado pelo Decreta
Legislativo Regional n.!! 2/2013/A, de 22 de abri-1, passam a ter a seguinte
redac;:ao:
l

«Artigo 5.!!
[... ]

1 - 0 procedimento concursal, como processo de recrutamento normal e
obrigat6rio do pessoal docente, visa o preenchimento das vagas existentes nos
quadros de escola, constituindo, ainda, o instrumento de mobilidade dos
docentes de urn· para outro quadro de escola e a forma de satisfazer as
necessidades transit6rias do sistema educativo da Regiao Aut6noma dos Ac;:ores.
2- [...]

3 - 0 procedimento concursal interno de provimento e aberto a docentes dos
quadros de .escola, assim como, em condic;:oes de reciprocidade com os
respetivos regimes juridicos de concurso, aos docente~ dos quadros do sistema
publico de ensino de todo o territ6rio nacional, qualquer que seja a sua
designac;:ao, que pretendam concorrer para transitar de quadro no ambito do
mesmo grupo de recrutamento ou pretendam mudar de grupo de recrutamento
para o qual possuam habilitac;:ao profissional.
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4 - Ao procedimento concursal externo de provimento podem candidatar-se os
docentes profissionalizados nao pertencentes aos quadros de escola ou
agrupamentos de escolas e, ainda, individuos portadores _de habilita~ao propria
para a docencia, nos termos previstos no artigo 2Q.Q do presente Regulamento.
5 - 0 procedimento concursal interno de afeta~ao visa a coloca~ao, por urn ano,
de aocentes dos quadros de escola, agrupamentos de escolas e quadros de
zona pedag6gica, em unidade organica diferente daquela em que o docente
esta provido.
6- [... ]
7- [...]
8 - Os candidatos aos c.oncursos interno e externo de provimento e a
contrata~ao a termo resolutivo podem ser opositores a todos os grupos de
recrutamento para os quais possuem habilita~ao profissional.

-~~

Artigo 1Q.Q ~ \..
[...]

\

1 - A gradua~ao profissional do docente, a que se refere o n.Q 2 do artigo
anterior, corresponde a soma da classifica~ao profissional obtida no curso que o
habilita para a docencia no grupo de recrutamento a que e opositor e com o qual
se candidata, calculada de acordo com a legisla~ao em vigor a data da sua
conclusao, com as parcelas N x 1 valor en x 0,5 valores, em que:
a) N e o quociente, arredondado por excesso a mile sima mais proxima, da
divisao por 365 dias do numero de dias de servi~o docente oficial ou equiparado
avaliado com a men~ao qualitativa minima de Regular, contado a partir do dia 1
de setembro do ano civil-em que o docente concluiu o curso que lhe confere
habilita~ao profissional para a docencia no grupo de recrutamento a que e
opositor e com a qual se candidata, ate ao termo do ano escolar imediatamente
anterior ao da data de abertura do concurso;
b) n e o quociente, arredondado por excesso a milesima mais proxima, da
divisao por 365 dias do numero de dias de servi~o docente oficial ou
equiparado, prestado com a m.en~ao qualitativa minima· de Regular,
anteriormente a conclusao do curso que lhe confere habilita~ao profissional
para a dod~ncia no grupo de recrutamento a que e dpositor e com a qual se
candidata, ate ao termo do ano escolar imediatamente anterior ao da data de
abertura do concurso.
2- [...]
3- [... ]
4- [...]

5- [...]
6- [... ]
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7 - Para efeitos de contagem do tempo de servi~o a que se refere a alinea f) do
n.Q 2 do artigo 7.Q, sao consideradas como tempo de servi~o as ausencias
elencadas no n.Q 2 do artigo 247.Q do Estatuto da Carreira Docente.
8 - Sem prejuizo do disposto no n.Q 1, para os candidatos aos grupos de
recrutamento de Educa~ao Especial releva, para efeitos do calculo da gradua~ao
profissional, consoante op~ao dos mesmos, o curso de forma~ao inicial para a
docencia ou o curso de qualifica~ao especializada.
9 - Para efeitos de coloca~ao em regime de contrato a termo resolutivo, com
exce~ao dos remunerat6rios, considera-se horario anual aquele que
corresponde ao intervalo entre, pelo menos, o ultimo dia estabelecido pelo
calendario escolar para o inicio das atividades letivas e 31 de agosto do mesmo
ana escolar.
10 - Para efeitos de contagem do tempo de servi~o docente a que se referem as
alineas a) e b) do n.Q 1, os anos escolares integrados no decurso do periodo
avaliativo a decorrer consideram-se avaliados com a men~ao obtida no processo
de avalia~ao imediatamente anterior.
11- [E/Imlnar]

r

Artigo
[ ... ]

21.V\

1- [... ]
2- [...]

a) [... ]
b) [... ]
c) [... ]
d) Estejam as docentes em situac;ao de gravidez ou docentes que tenham
filhos ate 12 meses adata do inicio de func;oes;
e) Perten~am ja aos quadros de escola com vinculo definitivo;
f) Sejam profissionalizados e tenham obtido coloca~ao nos quadros de escola
nos procedimentos concursais interno ou externo de provimento, com vinculo
definitivo, a partir de 1 de setembro seguinte.
3- [...]

4 - Apos as colocac;oes do procedimento concursal interno de afetac;ao e
ainda neste ambito, e possibilitado aos docentes dos quadros da RAA
trocarem, no prazo de 3 dias uteis, de horario e escola durante o ano letivo
que se inicia a 1 de setembro a que se refere este concurso.
5- [Revogado]
6- [Revogado]
7- [Revogado]
8- [Revogado]
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Artigo 23.Q
[...]

.v

~(}

1- [...]
2- [ ...]

3 - A aceita~ao da coloca~ao deve ter lugar, por escrito, no prazo de dois dias
uteis, contados a partir do dia seguinte ao da comunica~ao da coloca~ao,
iniciando-se o exerdcio de fun~oes, por urgente conveniencia de servi~o. na
data de entrada em exerdcio de fun~oes.
4 - A nao apresenta~ao ao servi~o no l,Q dia, util subsequente ao prazo de
aceita~ao determina a anula~ao da coloca¢ao, salvo se, por motivo de doen~a.
gravidez de risco, acidente de trabalho ou outro clinicamente comprovado, o
candidato, nessa data, se encontrar clinicamente impedido de se deslocar para
apresenta~ao efetiva ao servi~o. como tal reconhecido por despacho do diretor
regional competente em materia de educa~ao, no seguimento de requerimento
do interessado, a apresentar durante o prazo de 5 dias, considerando-se, nestas
situa~oes; que 0 contrato produz efeitos a data de apresenta~ao do
requerimento.
5 -· 0 candidato colocado que nao responda a coloca~ao nos termos dos
numeros anteriores ou que falte a celebra~ao do contrato nos prazos
estabelecidos, por motivo nao atendivel, como tal reconhecido por despacho do
diretor regional competente em materia de educa~ao, fica impedido de prestar
servi~o em qualquer unidade organica da rede publica dos A~ores nesse ano
escolar e nos dois anos escolares subsequentes, ficando, ainda, impossibilitado
de se candidatar aos procedimentos concursais que para esses anos escolares
forem abertos.
6 -A nao aplica~ao da penalidade a que se refere o numero anterior, por motivo
atendivel. possibilita ao candidato apresentar-se aos procedimentos concursais
nos anos subsequentes e, obtendo coloca~ao, prestar servi~o em
estabelecimento de ensino do sistema educativo regional.
7 - [Anterior nJ1 6]
8 - [Anterior nJ1 7J
9 - [Anterior nJ1 8]

10 - Para alem das altera~oes decorrentes do numero de horas letivas, a
de licenciatura ou habilita~ao profissional para a atividade docente ou
o completq.mento de trezentos e sessenta e cinco dias de servi~o docente no
decurso da vigencia do contrato determina a altera~ao do indice com efeitos ao
dia 1 do mes seguinte.
aquisi~ao

11- A renova~ao dos contratos referidos no n.Q 9 depende de comunica~ao ao
contratado, a realizar pelo 6rgao de gestao da unidade organica.
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12 - 0 contrato celebrado para substituit;:ao temporaria do docente titular do ·
lugar vigora ate tres dias uteis ap6s a apresentat;:ao deste, sem prejuizo do
disposto nos numeros seguintes.

13 - Nos casos em que o docente titular do Iugar se apresente ao servi~o
apos o dia 31 de maio, o contrato considera-se em vigor ate ao final do ano
escolar, desde que o docente, naquele ano escolar, tenha completado urn
mfnimo de cento e vinte dias de servi~o docente efetivo.
14 - Durante OS periodos de interrupt;:ao da atividade letiva nao ha lugar a
prorrogat;:ao da vigencia do contrato a que se refere o n.Q 12, salvo se o docente
titular do lugar se apresentar no decurso dos trabalhos de avaliat;:ao ou durante
os trinta dias seguidos imediatamente anteriores, caso em que o contrato se
considera em vigor ate a conclusao do processo avaliativo.

15- [Revogado]
16- [Revogado]»

Artigo 3.Q
Norma transit6ria

y
~~
'

Aos docentes que tenham obtido provimento integrados nos criterios de
ordena~ao descritos nas alfneas a), b) e e) do n.2 4 e nas alineas a) do n.2 5
e a) e b) do n.2 6, todos do artigo 9.2 do Regulamento de Concurso do
Pessoal Docente aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n. 2
22/2012/A, de 30 de maio, retificado pela Declara~ao de Retifica~ao n.2
39/2012, de 24 de julho, e alterado pelo Decreto Legislativo Regional n. 2
2/2013/A, de 22 de abril, e no n.2 2 e alfneas a), b) e c) do n.2 3 do artigo
4.2 do Decreto Legislativo Regional n.2 8/2014/A, de 23 de junho, que
aprovou urn regime excecional para sele~ao e recrutamento de pessoal
docente nos anos de 2014, 2015 e 2016, e permitida a candidatura aos
procedimentos concursais interno de provimento e de afeta~ao.»

Horta, Sala das Sessoes, 17 de mart;:o de 2017
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