DEC
CRETO REGU
ULAMENTAR N.º _____/2
2013

Artigo 1.º
Alte
eração ao De
ecreto Regu
ulamentar n.º 3/2008, de
d 21 de janneiro
Os arrtigos 3.º, 4.º,
4 5.º, 7.º, 8.º, 9.º, 100.º, 12.º, 13
3.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17..º, 18.º e 19
9.º do
Decre
eto Regulam
mentar n.º 3/2008,
3
de 221 de janeirro, alterado pelo Decreeto Regulam
mentar
n.º 27/2009, de 6 de outubrro, passam a ter a seguinte redação
o:

«Artigo 3.ºº
[…]
cimentos, capacidades e competê
ências
1 – A prova vissa verificar o domínio de conhec
funda
amentais pa
ara o exercíc
cio da funçãão docente.
2 – […
…]
3 – A prova in
ntegra uma componen te específica relativa ao nível de ensino, área
discip
plinar ou grupo de rec
crutamentoo dos candid
datos, confo
orme constta do anexo
o I ao
prese
ente decreto
o regulamen
ntar e que d
dele faz partte integrantte.

Artigo 4.º
[…]
1 – […
…].
2 – A componen
nte específica da provaa realiza-se
e numa só chamada
c
e em calendá
ário a
fixar por despacho do memb
bro do Gove
erno responssável pela área da educcação.

Artigo 5.º
[…]
1 – A componentte comum da
a prova é coonstituída por uma prov
va escrita.
2 – A componentte específic
ca da prova é constituíd
da por uma prova que ppode ser esscrita,
oral o
ou prática.

Artigo 7.º
[…]
1 – A componentte comum da
a prova tem
m a duração máxima de 120 minutoos.
2 – A duração má
áxima de ca
ada uma dass componen
ntes específiicas da provva é a que consta
c
do an
nexo I ao presente diplo
oma.

Artigo 8.º
[…]
o e a classifficação das componente
es da prova
a são da res ponsabilidade do
1 - A apreciação
Jú
úri Nacionall da Prova, abreviadam
mente desig
gnado por JNP,
J
em arrticulação com
c
o
Ga
abinete de Avaliação
A
Ed
ducacional, adiante abrreviadamente designaddo por GAVE.
2 - A classificaçã
ão da prova expressa-se
e na menção
o de Aprovado ou Não aaprovado.
3 - A classificaçção da prova assume a inda uma expressão
e
qu
uantitativa, numa esca
ala de
ze
ero a vinte valores, a qual resultta da média ponderad
da, com arrredondamen
nto às
un
nidades, dass classificaç
ções obtidass nas difere
entes provass, de acordoo com a seg
guinte
fó
órmula:
a
a) Candidattos ao exerc
cício de funçções docenttes no 1.º cic
clo do ensinno básico:
CP = (5 CPC
C + 2,5 CP
PEP + 2,5 CP
PEM)/10;
b
b) Candidattos ao exerc
cício de funçções docenttes na educação pré-esscolar e nos 2.º e
3.º cicloss do ensino básico e do ensino secu
undário: CP = (5 CPC + 5 CPE)/10;
Em
m que:
CP
P=Classificação final da
a prova;
CP
PC=Classificcação da pro
ova comum;
CP
PE=Classificação da pro
ova específicca;
CP
PEP=Classificação da prrova específfica de Portu
uguês – níve
el 1;
CP
PEM=Classifiicação da prrova específfica de Mate
emática – nível 1.
4 – Co
onsidera-se aprovado na
n prova o caandidato qu
ue obtenha:
a
a) em cada
a uma das componente
es da prova
a, classifica
ação igual oou superior a 14
valores;
b
b) na ponde
eração prevista no núm
mero anterio
or, a classific
cação final igual ou sup
perior
a 14 valo
ores.
5 – A obtenção de uma me
enção de N
Não Aprovad
do na prova que integrra a componente
co
omum inviab
biliza a realiização da(s)) prova(s) qu
ue integra(m
m) a componnente espec
cífica.

6- A não aprovaçção na prova
a não imped
de o candida
ato de a rea
alizar em anoos subseque
entes.
7- O candidato ao
a concurso
o de seleçãoo e recrutam
mento de pessoal doceente aprovado na
prrova que, no
os cinco ano
os subseque ntes à data de aprovaç
ção, não cellebre contra
ato de
trrabalho em funções
f
púb
blicas por te
empo indeterminado, de
eve propor-sse a nova prrova.
8- O candidato com dez ou mais ano s completos de serviço
o docente eefetivo, que
e não
ob
btenha apro
ovação na prova poderáá repeti-la uma
u
única vez
v na ediçãão seguinte, sem
prrejuízo da admissão ao concurso de seleção
o e recruta
amento de pessoal docente
im
mediatamente subseque
ente à data de realizaçã
ão da primeira prova.
9–A
As listas de classificação de cada ccomponente
e da prova e as listas ddas classificações
fin
nais são aprrovadas pelo
o JNP.
10 – As listas de classificaçõ
ões são divu
ulgadas na página
p
eletrrónica do GA
AVE e publicadas
em Diário da
a República.

Artigo 9.º
[…]
1 – […
…]
2 – O pedido de consulta de
e todas as coomponentess da prova deve
d
ser diriigido ao GAVE no
dia útil seguin
nte ao da diivulgação daas classificações.
3–A
As reproduçõ
ões das prov
vas a que alludem os nú
úmeros ante
eriores deveem ser reme
etidas
ao
o requerente, para o endereço de
e correio ele
etrónico que
e consta doo seu processso de
inscrição, até
é dois dias úteis
ú
seguinttes ao da en
ntrada do requerimentoo.
4 – O pedido de reapreciaçã
ão da prova é dirigido ao
a presidentte do JNP noos dois dias úteis
se
eguintes ao da receção pelo candid
dato das rep
produções da
a prova objeeto do pedido de
re
eapreciação.
5 – Da decisão qu
ue recair so
obre o pedid
do de reapre
eciação da prova
p
ou proovas cabe re
ecurso
pa
ara o memb
bro do goverrno responsáável pela área da educa
ação, a inteerpor no pra
azo de
do
ois dias úteis a contar da
d data de n
notificação da
d decisão ao
a requerentte.
6 – […
…]
7 –[…
…]
a)) […]
b)) Contenham
m elementoss identificattivos do candidato ou do local em qque este rea
alizou
a prova.

c)) […]

Artigo 10.ºº
[…]
esso de elab
o GAVE com
mpete coorde
enar o proce
boração e va
alidação da prova.
1 - Ao
2 – N
No âmbito do
d disposto do número anterior in
nclui-se, dessignadamen te, a elabo
oração
da
as matrizes,, dos enunciados e doss respetivos critérios de
e classificaçção, bem co
omo a
se
eleção dos professores
p
classificador
c
res.
Artigo 12.ºº
[…]
1- A realização da
d prova é publicitada pelo GAVE, mediante aviso publiccado na 2.ª série
do
o Diário da República
R
e na respetivva página eletrónica.
2 – E
Entre a data
a da publiciitação da re
ealização da prova e a data da re
realização da
d sua
prrimeira com
mponente deve mediar u
um mínimo de
d 15 dias úteis.

Artigo 13.ºº
[…]
1 – A realização
o da prova depende
d
de
e inscrição prévia
p
atrav
vés de form
mulário eletrrónico
consttante na página ele
etrónica doo GAVE, complement
c
tada com os docum
mentos
comp
provativos que
q forem ex
xigidos, a en
nviar por ap
plicação elettrónica aí diisponibilizad
da.
2 –[…
…]
3 –[…
…]
4 –[…
…]
Artigo 14.ºº
[…]
1 – A
Após a pub
blicação do aviso a qu
ue se refere
e o artigo 12.º é divuulgado na página
p
eletrrónica do GA
AVE um «Gu
uia da provaa», que conttém as norm
mas práticass do seu pro
ocesso
de re
ealização.
2 – […
…]

a) […
…]
b) […
…]
c) In
nformação relativa
r
ao objeto de avaliação e à estrutura de cada componente da
prova
a;
d) […
…]
e) […
…]
f) […]
g) […
…]
3 - […
…]

Artigo 15.ºº
[…]
mbito da Dirreção-Geral da Administração Esccolar (DGAE
E) e é
1 – O JNP funciona no âm
consttituído por um
u presiden
nte, dois voggais efetivoss e dois voga
ais suplentees.
2 – O JNP é co
oadjuvado pelos
p
diretoores das esscolas onde se realizam
m as prova
as, no
exerccício das competências inerentes à organizaçã
ão e aplicação do proceesso de presstação
de prrovas pelos candidatos.
3 – O
Os diretoress das escola
as a que se
e refere o número
n
anterior designnam os doc
centes
necessários para
a assegurar a realizaçãoo das provas.
4 – (R
Revogado)
Artigo 16.ºº
[…]
1 - O JNP é no
omeado pello membro do Govern
no responsável pela árrea da educação
atravvés de despa
acho a publiicar na 2.ª ssérie do Diárrio da Repúb
blica.
2 – Ao
o presidente
e do JNP compete a no meação doss vogais.

Artigo 17.ºº
[…]

1 – Ao
o JNP comp
pete coorden
nar a organiização do prrocesso de realização
r
e de reaprec
ciação
das p
provas.
2 – O JNP deve
e colaborar com o GAV
VE no desen
nvolvimento
o das compeetências qu
ue lhe
estão
o determina
adas.
3 – O JNP pode delegar
d
no seu
s presiden
nte, nos seus vogais ou nos diretorees de escola
as que
integgrem o conju
unto de escolas designaadas para a realização das
d provas, de acordo com
c
o
previisto no núm
mero 1 do art.º
a
19.º, as competê
ências que se mostrem
m necessárias ao
funciionamento eficaz
e
das fa
ases de real ização e de reapreciaçã
ão das provaas.
4 – […
…]
5 – A competên
ncia previstta no núme
ero anteriorr pode ser delegada nnos diretore
es das
escollas, sem prrejuízo da obrigatoried
o
dade de esttes submete
erem ao prresidente do
o JNP
relatórios fundam
mentados das decisões tomadas.

Artigo 18.ºº
[…]
…]
1 – […
2–O
Os membros do JNP e oss demais coolaboradoress em exercíc
cio de funçõões nas esco
olas a
que sse refere o número 3 do artigo 1 7.º ficam prioritariame
p
ente afetoss à execuçã
ão dos
traba
alhos a seu cargo, sem
m prejuízo d
da realização das ativid
dades letivaas e de avalliação
dos a
alunos a que
e estejam ob
brigados.
3 –[…
…]

Artigo 19.ºº
Locais de realização das provas
1- Ca
abe ao GAV
VE propor ao
a JNP a lissta das esc
colas design
nadas para a realização das
prova
as, tendo em conta criitérios de se
egurança, de
d eficácia e de eficiênncia inerenttes ao
proce
esso de reallização das mesmas.
m
2 – A cada escola
a a que se refere o núm
mero anterio
or compete assegurar, dde acordo co
om as
norm
mas emanadas do JNP, a realizaçção e a circ
culação dass provas em
m condiçõess que
salva
aguardem, com
c
segurança, o seu an
nonimato e o das escola
as em que fooram realiza
adas.
a
a) (Revogad
do)
b
b) (Revogad
do)
cc) (Revogad
do)»

Artigo 2.º
Dispoosição revogatória
o n.º 2
São rrevogados o n.º 3 do arrtigo 11.º, o n.º 4 do arrtigo 15.º, as alíneas a)), b) e c) do
do arrtigo 19.º do
o Decreto Re
egulamentaar n.º 3/2008
8, de 21 de janeiro, naa redação qu
ue lhe
foi co
onferida pello Decreto Regulamenta
R
ar n.º 27/20
009, de 6 de
e outubro.

Artigo 3.º
R
Republicaçã
ão
É republicado, no anexo II do pressente decre
eto regulam
mentar, do qual faz parte
integgrante, o De
ecreto Regulamentar n..º 3/2008, de
d 21 de jan
neiro, alteraado pelo De
ecreto
Regulamentar n..º 27/2009, de 6 de outtubro, com a redação attual.

Artigo 4.º
En trada em vigor
esente Decreto Regulam
mentar entraa em vigor no
n dia seguinte ao da suua publicaçã
ão.
O pre

Anexo I
C
Componente
e específica
a da prova p
por grupos de
d recrutam
mento e cic los de ensin
no
Peso relativoo da
Duração
D
classificaçãoo da
máxim
ma de cada
prova
p
específiica na prova
a específica
classificação fiinal (%)
(m
minutos)

C
Ciclo de
ensino

Grupo de
ecrutamento
re

Provvas específica
as

Pré
é-Escolar

100

Educaação Pré-Escolar

50

1.ºº ciclo do
ensino
básico

110

Porttuguês – nível 1

25

Mate mática – nível 1

25

200

Porttuguês – nível 1

50

210

Porttuguês – nível 1

50

220

Porttuguês – nível 1

50

230

Mate mática – nível 1

50

240

Artes Visuais – níve
el 1

50

250

Música

50

260

Ed ucação Física

50

300

Porttuguês – nível 2

50

310

Porttuguês – nível 2

50

320

Francês

50

330

Inglês

50

340

Alemão

50

350

Espanhol

50

400

História

50

410

Filosofia

50

420

Economia

50

430

Geografia

50

500

Mate mática – nível 2

50

510

Fís ica e Química
a

50

520

Bioloogia e Geologiia

50

530

Artes Visuaais – nível 1, ou
o Artes
Visuais – níveel 2, ou Inform
mática, ou
EEletrotecnia

50

540

EEletrotecnia

50

550

IInformática

50

560

Ciênciaas Agro Pecuá
árias

50

600

Artes Visuais – níve
el 2

50

610

Música

50

620

Ed ucação Física

50

2.ºº ciclo do
ensino
básico

3.ºº ciclo do
ensino
b
básico e
ensino
secundário

91
10, 920, 930

50

120

180

120

ANEXO II
(a que se
e refere o artigo 3.º)

