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A rea
alização de uma prova
a de avaliaçção de conh
hecimentos e capacidaades, nos te
ermos
previistos no De
ecreto Reg
gulamentar n.º 3/2008, de 21 de
d janeiro,, visa asse
egurar
meca
anismos de
e regulação
o da qualid ade do exe
ercício efetivo de funnções doce
entes,
garan
ntindo a co
omprovação
o de requisittos mínimos ao nível de
d capacidaades transve
ersais
à leccionação de
e qualquerr área disciiplinar ou nível de ensino, com
mo a leitura
a e a
escriita, o racio
ocínio lógico
o e crítico ou a resollução de prroblemas e m domínios não
disciplinares, po
odendo ainda contemp
plar o domíínio dos con
nhecimentoos e capacid
dades
específicos esse
enciais para a docênccia em cad
da grupo de
e recrutam ento e nível de
ensin
no.
A infformação que
q
se pod
de obter c om a prov
va de avaliação de coonhecimentos e
capa
acidades co
onsidera-se ser comp
plementar daquela que
q
é posssível comp
provar
atravvés dos demais proce
essos de avvaliação vig
gentes, seja no âmbi to da form
mação
inicia
al, desenvo
olvida nas instituições de ensino superior pa
ara tal habiilitadas, se
eja no
âmbiito da avaliação a reallizar ou já rrealizada em
m pleno exe
ercício de ffunções.
A prova visa aiinda assegu
urar condiçções de equ
uidade entre todos oos candidato
os ao
exerccício de funções doce
entes, indep
pendenteme
ente dos se
eus percurssos profissio
onais,
ao nível da detterminação
o do domín io dos conhecimentoss e capaciddades que serão
objetto de avalliação, contribuindo aassim para harmoniza
ar a naturaal diferenciação
form
mativa que as
a instituiçõ
ões de ensiino superior, responsá
áveis pela fo
formação in
nicial,
naturalmente não conseguem assegurrar.
Comp
plementarm
mente, cum
mpre ainda ccriar os me
ecanismos de
d regulaçãão que perm
mitam
contribuir para uma suste
entada e de
esejável elevação doss padrões dde qualidad
de do
ensin
no, sabendo
o-se que a variável
v
coom maior im
mpacto na qualidade
q
dda aprendizagem
dos alunos é que deco
orre da q
qualidade dos conhe
ecimentos e capacid
dades
evide
enciadas pe
elos seus prrofessores.
Artigo 1.º
Aditamen
nto ao Estattuto da Carreira dos Ed
ducadores
de Infância e dos
d Professoores dos En
nsinos Básico e Secundáário
es dos
É aditado ao Esstatuto da Carreira doos Educadores de Infância e dos Professore
nos Básico e Secundáriio, aprovad
do pelo Dec
creto-Lei n.º 139-A/90,, de 28 de abril,
Ensin

alterrado pelos Decretos-L
Leis n.ºs 1005/97, de 29 de abriil, 1/98, dee 2 de jan
neiro,
35/2
2003, de 27
2 de feve
ereiro, 121 /2005, de 26 de julho, 229/22005, de 29
2 de
deze
embro, 224/
/2006, de 13 de novem
mbro, 15/20
007, de 19 de janeiro,, 35/2007, de
d 15
de fe
evereiro, 27
70/2009, de
e 30 de settembro, 75/
/2010, de 23
2 de junhoo, e 41/2012, de
21 de
e fevereiro, o artigo 152.º com a seguinte re
edação:
““Artigo 152.º
Alteraçção termino
ológica
As re
eferências feitas
f
no artigo
a
2.º e na alínea f) do n.º 1 e n.º 9 doo artigo 22
2.º do
prese
ente decre
eto-lei à prova
p
de avaliação de compe
etências e conhecimentos
consiideram-se feitas
f
à pro
ova de avali ação de conhecimento
os e capaciddades.”

Artigo 2.º
Alteraçção do artig
go 41.º do D
Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 dde junho
O artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 1322/2012, de 27 de junho, passa a ter a seg
guinte
redaçção:
“Artigo 41.º
[…]
1 – […
…]
a) […
…]
b) […
…]
c) […
…]
d) De
eclaração comprovativ
c
va de aprovvação na prova prevista na alíneea f) do n.º 1 do
artiggo 22.º do ECD.
2 – […
…]
3 – […
…]”

Artigo 3.º
Revoga
ação do artigo 4.º do D
Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 dee junho
É revvogado o arrtigo 4.º do Decreto-Le
ei n.º 75/20
010, de 23 de
d junho.

Artigo 4.º
Dispoosição transsitória
Os ca
andidatos que
q até 31 de dezemb
bro de 2013
3 celebram
m contratos de trabalh
ho em
funçõ
ões pública
as a termo resolutivo em resulta
ado da apliicação dos mecanismo
os de
seleçção e recrutamento prrevistos no Decreto-Le
ei n.º 132/2012, de 27 de junho, estão
dispe
ensados da realização da prova de
e avaliação
o de conhec
cimentos e ccapacidade
es.

