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CAPÍTULO VI-Vinculação
Artigo 29º
Vinculação
1 - A relação jurídica de emprego do pessoal docente reveste, em geral, a forma de nomeação.
2 - A nomeação pode ser provisória ou definitiva.
3 - A vinculação do pessoal docente pode ainda revestir qualquer das formas de contrato administrativo previstas no artigo 33º.
Artigo 30º
Nomeação provisória
O primeiro provimento em lugar dos quadros de zona pedagógica ou de escola, por indivíduos com qualificação profissional ou
portadores dos requisitos exigidos para o acesso à profissionalização em exercício, detentores de habilitação para a docência, fazse por nomeação provisória.
Artigo 31º
Nomeação definitiva
A nomeação provisória converte-se em nomeação definitiva em lugar do quadro de escola ou do quadro de zona pedagógica,
independentemente de quaisquer formalidades:
a) No início do ano escolar subsequente à conclusão do período probatório com menção de Satisfaz, no caso de
docentes titulares de qualificação profissional para a docência;
b) No início do ano escolar subsequente à conclusão da profissionalização em exercício ou ao ingresso na carreira,
no caso dos docentes titulares de qualificação profissional para a docência a que se refere o nº 4 do artigo
seguinte.
Artigo 32º
Período Probatório
1 - O período probatório destina-se a verificar da adequação profissional do docente às funções a desempenhar, tem a duração de
um ano e é cumprido no estabelecimento de educação ou de ensino onde aquele exerce a sua actividade docente.
2 - No decurso do período probatório o docente é pedagogicamente apoiado por um docente de nomeação definitiva do respectivo
estabelecimento de educação ou de ensino, em termos a definir por despacho do Ministro da Educação.
3 - O período probatório corresponde ao primeiro ano do respectivo escalão de ingresso na carreira dos docentes com
qualificação profissional para a docência.
4 - O tempo de serviço prestado por docentes com qualificação profissional para a docência em regime de contratação, por um
período mínimo de um ano escolar, computado até ao limite máximo de dois anos lectivos, é contado para efeitos de conclusão do
período probatório, desde que classificado com menção qualitativa de Satisfaz.
5 - Aos docentes titulares de habilitação própria para a docência com nomeação provisória é considerado como período probatório
o tempo de serviço docente prestado até à respectiva aquisição da habilitação profissional, desde que classificado com menção
qualitativa de Satisfaz.
6 - A obtenção da menção de Não satisfaz no final do período probatório determina a exoneração do docente do lugar do quadro
em que se encontrava provisoriamente provido e a impossibilidade de voltar a candidatar-se à docência num período de dois anos
escolares, durante o qual não pode igualmente ser contratado para o exercício de funções docentes.
Artigo 33º
Contrato Administrativo
1 - O desempenho de funções docentes pode ser assegurado em regime de contrato administrativo de provimento, quando haja
conveniência em confiar a técnicos especializados a regência de disciplinas tecnológicas, artísticas, vocacionais e de aplicação ou
que constituam inovação pedagógica.
2 - O exercício transitório de funções docentes pode ser assegurado por indivíduos que preencham os requisitos de admissão a

concurso de provimento, em regime de contrato administrativo, tendo em vista a satisfação de necessidades do sistema educativo
não colmatadas pelo pessoal docente dos quadros de zona pedagógica ou resultantes de ausências temporárias de docentes que
não possam ser supridas nos termos do nº 2 do artigo 27º do presente diploma.
3 - O regime do contrato previsto no nº 1 é o constante do Decreto-Lei nº 427/89, de 7 de Dezembro, para o contrato administrativo
de provimento, com excepção do disposto sobre requisitos habilitacionais e qualificações profissionais, que são os que vierem a
ser fixados aquando da publicitação da oferta de emprego.
4 - Os princípios a que obedece a contratação de pessoal docente ao abrigo do nº 2 deste artigo são fixados por portaria dos
Ministros das Finanças e da Educação.

