
ORDENAÇÃO DAS CANDIDATURAS AO HORÁRIO N.º 6 

20H LETIVAS NO GR 290 - EMRC 

Na inexistência de candidatos profissionalizados, aplica-se o disposto no n.º 11 do artigo 139º do Decreto -Lei n.º 

132/2012, de 27 de junho, na sua redação atual: 

“Esgotada a possibilidade de colocação de docentes profissionalizados, pode a escola, a 

título excecional, selecionar docentes com habilitação própria, seguindo os critérios de 

seleção identificados no n.º 6, substituindo a graduação profissional pela classificação 

académica, acrescida de 0,5 pontos por cada ano escolar completo, arredondada às 

milésimas, nos termos da subalínea iii) da alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º.” 

Tratando-se de concurso para horário do grupo de recrutamento 290, acrescem as seguintes normas, estabelecidas 

pelo Despacho n.º 6809/2014, de 23 de maio: 

Quando ocorrer a falta de candidatos com qualificação profissional ou habilitação 

própria, é permitido o exercício temporário de funções docentes na disciplina de EMRC, 

aos titulares de qualquer licenciatura, acrescido de 120 ECTs na área da docência da 

disciplina de EMRC, ministrado em instituições de ensino superior credenciadas para o 

efeito. 

Saliente-se ainda a necessidade de apresentar a declaração de concordância do bispo da diocese, no momento de 

apresentação e validação dos dados apresentados em sede de candidatura, tal como indica o Decreto-Lei n.º 

70/2013, de 23 de maio. 

 Para efeitos de validação das candidaturas aos concursos a que o candidato é opositor, 

deve o mesmo apresentar, dentro do prazo estabelecido para a candidatura, na entidade 

de validação, declaração de concordância do bispo da diocese correspondente à área 

territorial do agrupamento de escolas ou escola não agrupada a que se candidata. 

 

Ordenação dos(as) candidatos(as): 

 

 

De acordo com a Nota Informativa DGAE relativa à RR13, importa referir que a seleção de candidatos em 

Contratação de Escola encontra-se suspensa de dia 4 até dia 27 de dezembro de 2019, inclusive. 

 

O adjunto do diretor: 
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