
Associação Sindical de Professores Licenciados 

Futuro regime de recrutamento e 

gestão do pessoal docente 

- c o n c u r s o s - 

1- A redução das áreas geográficas dos QZP; 

 

2- A vinculação dos colegas contratados que tenham 1095 dias de 

serviço (ainda que discordemos dos demais requisitos exigi-

dos: estar em funções a 31 de dezembro do ano em que se realiza o 

concurso e o mínimo de 120 dias em cada um dos dois anos letivos 

anteriores, sendo que no total destes dois anos têm de ter 365 dias 

de serviço, no mínimo); 

 

3- A anualidade dos concursos interno e externo, por forma a recu-

perar mais prontamente as vagas que são deixadas pelos colegas 

que se aposentam, bem como a disponibilização das vagas existen-

tes inicialmente aos docentes dos quadros e imediatamente a seguir 

aos colegas contratados; 

 

4- A intenção do ME privilegiar a abertura de vagas em quadros de 

escola ou agrupamento, ficando os QZP apenas para as neces-

sidades residuais; 

 

5- A existência da mesma prioridade para os docentes de carreira 

(QA/QE ou QZP) concorrerem em todas as fases dos concursos 

(Concursos interno e mobilidade interna, exceto para aproximação à 

residência).  

1- Limitação aos docentes de QZP, na mobilidade interna, de 

concorrerem apenas às escolas ou agrupamentos do seu QZP e de 

mais três adjacentes; 

 

2- Aumentar significativamente a área geográfica a que um do-

cente de QA/QE está obrigado a concorrer e a trabalhar, com 

exceção às atuais áreas metropolitanas de Lisboa e Porto; 

 

3- Aumentar de seis para oito as horas para que um docente 

não tenha horário zero, e tenha de concorrer à MI (Mobilidade Inter-

na); 

 

4- Introdução dos Conselhos Locais de Zona Pedagógica e dos pro-

cedimentos locais nas colocações e gestão dos docentes, à margem 

dos concursos e da graduação profissional; 

 

5- Introdução da possibilidade dos docentes dos quadros com insufi-

ciência de horário ou dos contratados em horários incompletos tra-

balharem em mais do que um agrupamento ou EnA; 
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Futuro regime de recrutamento e 

gestão do pessoal docente 

- c o n c u r s o s - 

6- Impedir os docentes QA/QE de concorrerem para escolas fora 

do QZP a que pertence a sua escola de origem; 

 

 

7- Obrigatoriedade dos docentes que vincularem este ano à vin-

culação dinâmica concorrerem a todos os 63 QZP no concurso 

interno de 2024; 

 

8- Não correção dos requisitos da norma-travão, que se manterá 

tal como está (3 contratos anuais e completos seguidos); 

 

 

9- Eliminação da possibilidade de se concorrer por concelhos; 

 

 

10- Obrigatoriedade dos docentes de QZP com horário incompleto 

aceitarem ser colocados em mais do que um agrupamento ou EnA; 

 

11- Obrigatoriedade dos docentes do quadro com horário incompleto 

concorrerem ao concurso interno (vão por em prática esta obrigatorie-

dade que está na lei); 

x 
12- Tratamento diferenciado aos docentes contratados que vin-

cularem através da vinculação dinâmica face aos que vincularem 

através da norma-travão. 

 

13- Obrigatoriedade dos docentes contratados concorrerem a mais 6 

QZP para além daquele em que se situa a sua escola de coloca-

ção, para poderem progredir no índice de vencimento, acrescidos 

dos mesmos requisitos que os docentes de carreira têm:  50h de for-

mação, avaliação mínima de Bom, 1460 dias de serviço e aulas ob-

servadas, quando aplicável.  

(ME deixa cair esta última proposta, após reunião do dia 23 fev) 

ASPETOS NEGATIVOS 
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