
Concurso docentes 2009/2010 

 

Informação relevante para candidatos dos Quadros de Zona Pedagógica (QZP) 
 
TODOS OS DOCENTES QZPs TÊM QUE SE APRESENTAR 

OBRIGATORIAMENTE A CONCURSO PARA LUGAR DE QUADRO DE 

AGRUPAMENTO OU ESCOLA NÃO AGRUPADA. 

 
O concurso de pessoal docente visa a satisfação de necessidades permanentes e transitórias 
dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. É em função destes objectivos que 
se estruturam os diferentes tipos de concursos. Assim, para a satisfação das necessidades 
permanentes são abertos com uma periodicidade quadrienal o concurso interno e o 
concurso externo. Para a satisfação das necessidades transitórias são abertos os seguintes 
concursos: destacamento por ausência da componente lectiva, destacamento por condições 
específicas, destacamento para aproximação à residência familiar, contratação e bolsa de 
recrutamento. 
 
O concurso interno destina-se aos candidatos que pretendam a transferência de quadro 
ou a transição entre grupos de recrutamento. 
 
São candidatos ao concurso interno: 
a) os docentes dos quadros de agrupamento de escolas ou de escola não agrupada objecto 

de suspensão, extinção, fusão ou reestruturação, que concorrem na 1.ª prioridade, mas 
que em 2009 não se apresentam a concurso nesta condição já que são integrados 
automaticamente nos quadros de agrupamento de escolas ou de escola não agrupada 
onde foram colocados. 
 Em 2009, se pretenderem mudar de escola concorrem na alínea b). 

a) docentes dos quadros de agrupamento de escolas ou de escola não agrupada  
b) docentes dos quadros de zona pedagógica 
 
Os docentes dos QZP são obrigatoriamente opositores ao concurso interno aos quadros 
de agrupamento de escolas ou escolas não agrupadas. 
 
A satisfação das necessidades transitórias é assegurada pelos concursos de destacamento 
por ausência da componente lectiva, destacamento por condições específicas, destacamento 
para aproximação à residência familiar e contratação, através de uma colocação nacional, 
com listas finais a 31 de Agosto e pela bolsa de recrutamento.  
 



A colocação dos candidatos nas necessidades transitórias obedece à ordenação de acordo 
com a sua graduação profissional e na seguinte sequência: 

a) Docentes dos quadros de agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas 
objecto de extinção, fusão, suspensão ou reestruturação, não colocados no 
concurso interno (não concorrem para 2009/2010). 

b) Candidatos ao destacamento por ausência da componente lectiva (DACL); 

c) Candidatos ao destacamento por condições específicas (DCE); 

d) Candidatos ao destacamento para aproximação à residência familiar (DAR); 

e) Candidatos não colocados no concurso externo; 

f) Candidatos à contratação e à bolsa de recrutamento. 

 
Destacamento por ausência da componente lectiva 

Destina-se aos seguintes candidatos: 

a) docentes dos quadros de agrupamento de escolas ou de escola não agrupada objecto de 
extinção, fusão, suspensão ou reestruturação que não foram transferidos (não 
concorrem em 2009/2010); 

b) docentes dos quadros de agrupamento de escolas ou de escola não agrupada a quem o 
respectivo director não distribuiu serviço lectivo 

c) docentes dos quadros de zona pedagógica não colocados no concurso interno ou que 
nos anos intercalares do concurso não tenham serviço lectivo atribuído. 

 
Os docentes dos quadros de zona pedagógica não colocados no concurso interno 
concorrem obrigatoriamente ao destacamento por ausência da componente lectiva 
devendo, além das preferências do artigo 12.º, manifestar preferências pelos agrupamentos 
de escolas ou escolas não agrupadas do âmbito geográfico de um outro quadro de zona 
pedagógica, de entre os identificados no aviso de abertura do concurso, para o respectivo 
grupo de recrutamento.  

Caso não sejam colocados e não tenham indicado preferências pelo âmbito geográfico do 
quadro de zona pedagógica identificado no aviso de abertura do concurso, integram uma 
lista nominativa a efectuar pela DGRHE e a publicar no seu sítio. 

Os docentes que integram a lista nominativa são remunerados pela DGRHE até nova 
colocação. Estes docentes são colocados administrativamente pela DGRHE no âmbito do 
seu quadro de zona pedagógica em funções docentes, lectivas ou não lectivas. 

O destacamento por ausência da componente lectiva mantém-se até ao limite de quatro 



anos, desde que no agrupamento de escola ou escola não agrupada de colocação subsista 
componente lectiva. 

Os docentes colocados fora do seu QZP de origem podem apresentar-se anualmente ao 
destacamento por ausência da componente lectiva. 

 

 

Destacamento por condições específicas  

Esta modalidade de destacamento permanece nos mesmos termos, embora com uma 
periodicidade anual.  

O destacamento por condições específicas mantém-se até ao limite de quatro anos, de 
modo a garantir a continuidade pedagógica, desde que subsista a componente lectiva.  

Os docentes que pretendam ser opositores a este destacamento devem manifestar essa 
intenção no momento da abertura do concurso. 

Esta modalidade de destacamento mantém-se nos mesmos termos, embora com uma 
periodicidade anual. 

Destacamento para aproximação à residência familiar  

Os docentes opositores ao concurso interno podem apresentar-se, nesse ano, ao concurso 
de destacamento para aproximação à residência familiar, desde que se encontrem numa 
das seguintes situações: 

a) docentes dos quadros dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas que 
tenham sido opositores ao concurso interno; 

b) docentes dos quadros de zona pedagógica e docentes dos quadros na situação de 
licença sem vencimento de longa duração que tenham sido opositores ao concurso 
interno e que tenham obtido colocação nos quadros dos agrupamentos de escolas e 
escolas não agrupadas. 

Bolsa de recrutamento 

A satisfação das necessidades transitórias surgidas após a colocação nacional dos 
destacamentos e contratação é efectuada através de uma aplicação informática concebida e 
mantida pela DGRHE e designada por bolsa de recrutamento. 

Para a satisfação das necessidades transitórias, os agrupamentos de escolas ou escolas não 
agrupadas acedem à bolsa de recrutamento, introduzindo o grupo de recrutamento, o 
número de horas e a duração prevista do horário disponível para preenchimento. 

Em função desses dados, a aplicação electrónica selecciona o candidato respeitando a 



sequencialidade de ordenação do artigo 38.º-A, a graduação profissional e as preferências 
manifestadas, embora estas estejam em igual prioridade para efeitos desta colocação.  

O docente é informado da sua colocação, via e-mail e através da aplicação do verbete da 
candidatura, sendo, de imediato, retirado da bolsa de recrutamento. 

Todos os candidatos cuja colocação caduque antes do dia 31 de Dezembro regressam à 
bolsa de recrutamento, para efeitos de nova colocação. Os docentes dos quadros que 
regressem à bolsa de recrutamento mantêm-se até nova colocação, no agrupamento de 
escolas ou escola não agrupada da última colocação. 

A colocação de candidatos dos quadros através da bolsa de recrutamento mantém-se ao 
longo do ano lectivo. 

A colocação de candidatos à contratação através da bolsa de recrutamento termina a 31 de 
Dezembro. 

A colocação pela bolsa de recrutamento não está sujeita a publicação de listas. 

 

CONCURSO DE DOCENTES 2009/2010 

Principais Alterações 

- Conversão e integração automática em lugares de quadro de agrupamento 

Os actuais lugares dos quadros de escola integrada em agrupamento de escolas são 
convertidos automaticamente em lugares do quadro do agrupamento a que a escola 
pertence. 
Os docentes providos nos lugares de quadro de escola pertencente a agrupamento de 
escolas são automaticamente integrados nos quadros desse agrupamento de escolas, na 
respectiva categoria e grupo de recrutamento. 
Os docentes colocados em agrupamento de escolas ou escola não agrupada por 
extinção, fusão ou reestruturação dos estabelecimentos de ensino, entre os anos lectivos 
de 2006/2007 e 2008/2009, são automaticamente integrados nos quadros desses 
agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas. 
 
- Fim dos QZP e integração nos quadros de agrupamento e de escola não agrupada  

Os docentes dos quadros de zona pedagógica são obrigatoriamente opositores ao concurso 
interno para transferência para os lugares dos quadros de agrupamento e de escola não 
agrupada, sendo os `lugares dos quadros de zona pedagógica extintos à medida que 
vagarem. 

- Qualificação Profissional para o grupo de recrutamento a que concorre 



É requisito de admissão a concurso a qualificação profissional legalmente exigida para o 
grupo de recrutamento a que se concorre, nos termos do art. 22.º do ECD. 

O requisito habilitacional deve verificar-se até ao momento da apresentação da candidatura. 

Assim, os actuais portadores de habilitação própria e finalistas não podem ser opositores ao 
concurso de docentes para 2009/2010. 

Para o efeito de admissão ao concurso externo para o ano escolar de 2009/2010, não é 

exigida a aprovação na prova de avaliação de conhecimentos e competências prevista 

como requisito no art. 22.º do ECD. 

- Os docentes dos quadros de zona pedagógica colocados no concurso interno em 

lugares de quadros de agrupamento ou escola não agrupada podem ser opositores 

ao destacamento para aproximação à residência familiar  

- Os docentes dos quadros de zona pedagógica não colocados no concurso interno 

são obrigatoriamente candidatos ao destacamento por ausência da componente 

lectiva. 

- O destacamento por condições específicas passa a ter periodicidade anual 

- Substituição das colocações cíclicas pelas colocações da bolsa de recrutamento 

- Para o concurso deste ano, a graduação dos candidatos detentores de qualificação 

profissional é efectuada nos mesmos moldes em que o foi nos concursos de anos 

anteriores. 

 

Habilitações 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Nos termos dos arts. 2.º  e 3.º da Portaria n.º 212/2009, de 23 de Fevereiro, constitui 

habilitação profissional para a educação especial a titularidade de uma qualificação 

profissional para a docência acrescida de um dos seguintes cursos : 

 - Curso de formação especializada, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -

Lei n.º 95/97, nas áreas e domínios constantes dos anexos I, II e III 

 - Curso de qualificação para o exercício de outras funções educativas, nos termos 

do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 95/97, nas áreas e domínios constantes 

dos anexos I, II e III  



 - curso de formação especializada em educação especial, anterior ao Decreto -Lei 

n.º 95/97, de 23 de Abril, constantes dos anexos I, II e III 

 - Licenciaturas e DESE no âmbito da educação especial previstas no anexo ao 

despacho n.º 25156/2002 e constantes do anexo I.” 

 

 

ESPANHOL 

- Constitui habilitação profissional para o grupo de recrutamento 350 (Espanhol) : 

 a qualificação profissional numa Língua Estrangeira e/ou Português ( códigos de  

recrutamento 200, 210, 220, 300, 310, 320, 330 e 340) acrescida do Diploma de 

Espanhol como Língua Estrangeira, do Instituto Cervantes, correspondente ao 

nível C2 e obtido até ao final do ano lectivo de 2010-2011; 

 

 a qualificação profissional numa Língua Estrangeira e/ou Português ( códigos de  

recrutamento 200, 210, 220, 300, 310, 320, 330 e 340) e que a componente 

científica da  formação do docente  inclua a variante de Espanhol. 

 

 

 

 


