
Concurso Interno 
 
Devem concorrer obrigatoriamente todos os docentes colo-
cados em QZP 
Podem concorrer todos os docentes colocados em QA/QE 
 
Prioridades: 
a) 1.ª prioridade — docentes de carreira dos agrupamentos 
de escolas ou de escolas não agrupadas que tenham 
sido objeto de extinção, fusão, suspensão ou reestruturação 
desde que, por esse motivo, tenham perdido a sua compo-
nente letiva; 
b) 2.ª prioridade — docentes de carreira dos agrupamentos 
de escolas ou de escolas não agrupadas, os de zona 
pedagógica e os docentes dos quadros das Regiões Autóno-
mas que pretendam a mudança do lugar de vinculação; 
c) 3.ª prioridade — docentes de carreira dos agrupamentos 
de escolas ou de escolas não agrupadas e os de zona peda-
gógica que pretendem transitar de grupo de recrutamento 
e sejam portadores de habilitação profissional adequada. 
d) 4ª prioridade — docentes colocados no último concurso 
externo extraordinário (dec.lei 7/2013 de 17 de Janeiro) 

Concurso Externo 
 
Devem concorrer obrigatoriamente todos os docentes 
contratados 
 
Prioridades: 
Os candidatos ao concurso externo são ordenados, 
na sequência da última prioridade referente ao con-
curso interno, de acordo com as seguintes priorida-
des: 
a) 1.ª prioridade — indivíduos qualificados profissio-
nalmente para o grupo de recrutamento a que se can-
didatam, que tenham prestado funções docentes em 
pelo menos 365 dias nos últimos seis anos escolares; 
b) São igualmente ordenados na 1.ª prioridade os 
docentes de estabelecimentos particulares com con-
trato de associação, desde que tenham sido opositores 
aos concursos previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 
6.º, no ano imediatamente anterior ao da realização 
do concurso externo e tenham lecionado num horário 
anual não inferior a 365 dias em dois dos seis anos 
letivos imediatamente anteriores ao da data de abertu-
ra do concurso, em estabelecimentos particulares com 
contratos de associação e ou em estabelecimentos 
integrados na rede pública do Ministério da Educação 
e Ciência; 
c) 2.ª prioridade — indivíduos qualificados profissio-
nalmente para o grupo de recrutamento a que se can-
didatam. 
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Com Escola Sem Escola 

Com  horário sem horário 

Mobilidade Interna 
Obrigatória 

 
a) 1.ª prioridade: 
docentes de carreira a 
quem não é possível atri-
buir pelo menos seis 
horas de componente 
letiva; 
b) 1.ª prioridade: 
docentes de carreira do 
quadro de zona pedagógi-
ca não colocados no con-
curso interno. 

Mobilidade Interna 
Opcional 

 
c) 2.ª prioridade: 
docentes de carreira do 
quadro dos agrupamentos 
de escolas ou escolas não 
agrupadas que pretendam 
exercer transitoriamente 
funções docentes noutro 
agrupamento de escolas 
ou escola não agrupada. 

sem horário 

Reserva de Recrutamento 
até final do Ano Letivo 

Sem Escola Com Escola 

Contratação Inicial 
 
1 — As necessidades temporárias não satisfeitas por 
docentes de carreira são preenchidas por recrutamen-
to de indivíduos detentores de habilitação profissio-
nal para a docência. 
2 — Para o recrutamento previsto no número ante-
rior, a Direção -Geral da Administração Escolar abre 
concurso pelo prazo de cinco dias úteis, após a data 
da publicação do aviso que publicita a lista definitiva 
de colocação do concurso externo, quando a este 
houver lugar. 
3 — Os candidatos ao concurso externo que não 
obtiveram colocação mantêm a posição relativa de 
ordenação da lista dos candidatos não colocados 
naquele concurso. 
4 — A ordenação dos candidatos à contratação ini-
cial a que se refere o n.º 2 é feita de acordo com as 
prioridades fixadas para o concurso externo, com a 
respetiva graduação nos termos do artigo 11.º, e ten-
do em conta as preferências 
indicadas. 

Reserva de Recrutamento 
até 31 de Dezembro 

Contratação de Escola 
até final do Ano Letivo 
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