
CONCURSOS 
 

 
                                   1º MOMENTO                                                                        ENTRADA NOS QA 

 
                                                                                NÃO COLOCADO 
 
 
Aberto concurso após 5 dias úteis e após a data da publicação do aviso que publicita a lista definitiva de colocação a 
concurso externo 

 
                                  2º MOMENTO                                                                     NECESSIDADES TRANSITÓRIAS 
 

Podes: 
 

•  Ser opositor a DCE 

• Ser candidato com hab. Profissional ao grupo de 
espanhol se possuir a formação. 

• Ser candidato ao grupo de recrutamento de 
Ensino Especial se possuir a formação na área       
( portaria 212/2009) 

Não podes: 
 

• Ser opositor a DAR 

• Concorrer se  fores: 
- finalista 
- docente com habilitação própria 
-Docente a finalizar a profissionalização em 
serviço 

 
Características do concurso: 

• Concorre-se a preferências por ordem 
decrescente de prioridade a : 
a)100 códigos de agrupamento 
b)50 códigos de concelho 
c) todos os QZP 
( podendo  alternar as preferências ) 

• Pode-se manifestar preferências por cada um dos intervalos: 
a) Horário completo 
b) Horário entre 18 a 21 h 
c) Horário entre 12 a 17 h 
d) Horário entre 8 a 11 h 

• É-se informado da colocação através de mail, com prazo de 48h                                       OFERTAS DE ESCOLA 

para apresentação na escola, 

• Se a colocação terminar antes de 31 de Dez, regressa-se à 
Bolsa de Recrutamento 

• A colocação não está sujeita a publicação das listas 

• Da colocação de docentes no âmbito da Bolsa de 
  Recrutamento cabe recurso hierárquico.                                                  

      
   ATENÇÃO: Cuidado ao manifestares as tuas preferências. A 

colocação é realizada de acordo com as tuas opções. Haverá 
distorção da lista dos graduados… 
Ex: às 10.30 o candidato 1000 é colocado na localidade X - última 
preferência 
    Às 10.35 o candidato 1001 é colocado na localidade Y - 1ª 
preferência do candidato 1000.. 

                                                                                                                                            
 
 
 
 
 

  Nota: As escolas TEIP serão alvo de concurso próprio !                                                                                                       

• Se a colocação terminar antes de 31 de Dez.,regressas à Bolsa de Recrutamento 

APÓS 31 DE DEZEMBRO 

OFERTAS DE ESCOLA (reguladas pelo DL 35/2007) 



 


